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'பாரத்	வர்ஷம்,	பரத	கண்டம்,	 ண்ய மி'	என் 	 கழ்ந்தனர்	 ராணிகர்கள்,
லவர்கள்	சகல ம்.	எனி ம்	 ண்ணிய	 மி	அ ைமப்ப த்தப்பட்ட .	எங் ம்
காரி ள்	 ழ்ந் 	ெகாண்ட .	எங் ம்	திைகப் !	கலக்கம்.	ஆனால்	காரி ைளக்
கிழித் க்	ெகாண் 	கிளம்பிற் 	 தந்திர	ேஜாதி.	மராட் யத்திேல	ஏற்றி
ைவக்கப்பட்ட	வி தைல	விளக் 	 தியேதார்	எ ச்சிைய	உண்டாக்கிற் .	மாவீரன்
சிவாஜி	கிளம்பினான்,	சீறிப்	ேபாரிட,	சிதறி	ஓ னர்	எதிரிகள்.	வி தைல
கிைடத் வி ம்	என்ற	நம்பிக்ைக	பிறந்த .	ஆனால்	ச கம்	ஜாதி	ேபதெம ம்
சனிய க் 	ஆளாகி	அவதிப்பட்ட .	வீரர்கள்	வி தைலப்	ேபாைர	நடத்தினர்.
வீணர்கள்	ஜாதிைய ம்	மதத்ைத ம்	காட் க்	ெகா த்தனர்.	ச கக்	ெகா ைம
மராட் யத்ைத	விட் 	ஒழியவில்ைல.	அந்த	நிைலயிேல……	
------------		
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இடம்:	 ளக்கைர	
உ ப்பினர்கள்	:	(ேகசவப்பட்டர்,	பாலசந்திரப்	பட்டர்,	பச்ைச	.)

(பட்டர்கள்	இ வ ம்	த கைளத்	 க்கிக்	ெகாண் 	ஓ 	வ கிறார்கள்.	பச்ைச
அ பட் 	ஒ வ கிறான்)	

ேகசவப்பட்டர்	:	அடேட!	எவ்வள 	திமி டா	உனக் .	அ ,	உைத,	எவ்வள
மண்ைடக்	கர்வம்	இவ க் 	?	

பாலச்சந்தர்	:	ெவட் ,	 த் .	
(பச்ைச	ஒ 	வந்த	ேவகத்தில்	கீேழ	வி கிறான்.	அவைனத்	த யால்
தாக் கிறார்கள்.	அவன்	எ ந் 	 ம்பிட்டப )

பச்ைச	:	ஐேயா!	சாமி,	சாமி	 ம்பி ேறன்;	அ க்காதிங்க.	ெதரியாத்தனமா
ெசய் ட்ேடன்.	இந்தத்	தடைவ	விட் ங்க.	

ேகசவப்	பட்டர்	:	(அ த் க்	ெகாண்ேட	தி க் ளத்தில்	ேபாயா	 ளிப்ப ?
எவ்வள 	திமி டா	உனக் 	சண்டாளா!	பஞ்சாமப்	பய க் 	ஆ ேமா	இந்தப்
பதட்டம்?	பாவி
ண்ணிய	தீர்த்தத்ைதேய	பாழாக்கிவிட்டாேய.	

பச்ைச	:	(உடம்ைபத்	 ைடத் க்	ெகாண் )	இல்லிங்க;	இனிேம	ெசய்யலிங்க	,	உயிர்
ேபா ங்கேள...	ஐையேயா!	

பாலசந்தர்	:	பி த் க்கட் 	ச க்கால்	அ க்க ம்	நீச்சப்பயல்.	அ க் மாடா	நீ
ெசய்த	அக்ரமம்?	அேட,	மதத் ேராகி	எந்தக்	காலத்திேலயாவ 	நடந்த 	உண்டா
இந்த	மாதிரி	அக்ரமம்?	உன்	ேதாைல	உறிச் ப்	 ேறன்	பார்	,	

பச்ைச	:	ேவணாங்க,	ேவணாங்க!	இந்தப்	பக்கேம	வரமாட்ேடன்.	

ேகசவப்பட்டர்	:	(மிரட் ம்	 ரலில்)	வந்தா?	

பச்ைச	:	(பயந் )	ேதாைல	உறிச் ங்க.



ேகசவப்பட்டர்	:	ந ப்ேபா	?	நீச்சப்பயேல,	இனி	இந்தப்	பக்கம்	தைல	காட்டேவ
டா .	ெதரிஞ் தா.

(பச்ைச	ஓ வி கிறான்.	ேகசவப்பட்டர்	தனிைமயில்)	பயல்க க் 	எவ்வள
கர்வம்.	ேலாகம்	என்ன	ஆவ ,	இப்ப ,	இ கள்	நடக்க	ஆரம்பித்தால்?
---------------		
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	(பச்ைச,	பிச்ைச,	ஆண் 	,	சா )	

(அ பட்ட	பிச்ைச	காயங்கைளப்	பார்த் க்	கண்ணீர்	வி கிறான்)

பச்ைச	:	ஆண்டவேன!	வயலிேல	ேவைல	ெசய்ததாேல	உடலிேல	அ க் .	அைதக்
க வக்	 ளத்திேல	இறங்கிேனன்.	 ளித்த 	பாவமாேம	பாவிப்பயல்க	ப ெகாைல
ெசய் ட்டா ங்க.	 ளிக்கப்	ேபானவன்	ேசத்தப்	 சிக்கிட்ட	கைத	மாதிரின்
ஊரிேல	உலகத்திேல	ெசால் வாங்க	என்	கதி	 ளிக்கப்	ேபாயி	ரத்தாபிேஷகமாச் .
ெதய்வேம!	உனக் க்	கண்ணில்ைலயா.	இந்த	ேதசத்திேல	பிறந்தவன்,	இதிேலேய
உைழக்கிறவன்,	இங்ேகேய	இ க்கிற	 ளத்திேல	நான்	 ளிக்கக்	 டாதாம்.
எங்கப்பன்	ெசால் வார்	 ன்ெபல்லாம்	இந்தக்	 ளத்ைத	எங்கப்	பாட்டன்
ெவட் னானாம்.	இ ேல	 ளிச்சா
ண்ணியமாம்	இேதா,	வழி 	 ண்ணியம்.	

(ரத்தக்	கைறையத்	 ைடத் க்	ெகாள்கிறான்.	பச்ைசயின்	 க் ரல்	ேகட்
ஆண் 	ஒ 	வந் ...)	
ஆண் 	:	பச்ைச	!	நீயா	ஐேயா,	ஐேயான் 	 வின .	என்னடப்பா	நடந்த .
உடம்ெபல்லாம்	காயம்,	ரத்தம்	என்ன	அநியாயமி .	

பச்ைச	:	ஆண் 	பார்த்தாயா	இந்தக்	ேகாரத்ைத	ேகட் யா	இந்த	அக்ரமத்ைத?	நீ
என்னேமா	நம்ம	சாதியிேல	யா ம்	ப க்காத	ப ப் 	ப ச்ச	ேவண் 	ஊ ,
நாெடல்லாம்	உன்ைனப்	 க ேத	இந்த	அக்ரமத்ைதக்	ேகட்க	ேவண்டாமா	நீ?	

ஆண் 	:	பச்ைச	!	என்ன	நடந்த ?	 ரட் 	மா 	ஏதாவ 	இ த் க்
காயப்ப த்தினதா?	ெவறிநாய்	ேமேல	வி ந் 	க த்ததா?	ெகாள்ைளக்காரப்
பசங்க	த யாேல
தாக்கினாங்களா?	அழாேம	ெசால் 	பச்ைச	.	

பச்ைச	:	ஆமாம்	 ரட் 	மா தான்	ேமேல	வி ந் 	 ட் ச்சி.	ெவறி	நாய்தான்
க த்த .	ெகாள்ைளக்கார ங்கதான்	என்ைனத்	த யாேல	தாக்கினாங்க.

ஆண் 	;	இப்ப 	ஜன்னி	கண்டவன்	ேபாலப்	ேபசினா	நான்	என்னான்



நிைனக்கிற .	 ரட் 	மாடான்னா	அ க் ம்	ஆமாங்கிேற.	ெவறி	நாயான்னா
அ க் ம்	ஆமாங்கிேற!	ெகாள்ைளக்கார ங்காளன்னா	அ க் ம்	ஆமாங்கிேறன்
நான்	என்ன	ெசய்யற ?	யார்	ெசய்தா	இந்த	அக்கிரமத்ைத	

பச்ைச	:	அந்தக்	 ம்பல்தான்.	ஆைள	ஏச் ப்	பிைழக் ேத,	அந்தக்	 ட்டந்தான்.	

ஆண் 	:	யா ?	ஐயமாரா	?	

பச்ைச	:	அந்தப்	பாழாய்ப்ேபான	பட்டாச்சாரிக்	 ட்டந்தான்.	

ஆண் 	:	ஏன்?	நீ	என்ன	ெசய்ேத?	

பச்ைச	:	நானா?	 ளிக்கப்	ேபாேனன்.	

ஆண் 	:	எங்ேக?	பச்ைச	:	அ ங்க	வீட் க்காப்	ேபாேனன்	;	 ளத் க் த்தான்.
அ 	 ண்ணிய	தீர்த்தமாம்.	அதிேல	 ளிக்கலாமான் 	பாவிப்	பய ங்க	இந்த
அநியாயம்	ெசய் ட்டா ங்க.	
பச்ைச	:	நி	ஏண்டப்பா	அங்ேக	ேபாக ம்?	அ ேவா,	ஐயமா 	ெகாளம்;	நாம்	ஈன
சாதி.	

ஆண் 	:	(ேகாபத் டன்)	அேட	 ட்டாேள	ேபானால்	என்னடா	 ளத்திேல	நாய்
தண்ணீர்	 க்கிறேதடா	நாய்.	நாம்	என்ன	நாைய	விடக்	 ைறவா?	மலம்	தின் ம்
நாயடா	நாம்.	அ 	உரிைமேயா 	தண்ணீர்	 க்கிற 	 ளத்தில்	பச்ைச,	நாய்க் ம்
ேக 	ெகட்டவனா?	ேசற்றிேல	 ர கின்ற	எ ைம	 ளித்தால்	விரட்டவில்ைல.
மனிதன்	தைல ைற	தைல ைறயாக	மற்றவர்க் ப்	பா பட் 	ேமனி	க த் ப்
ேபான	சாதி	நாம்.	நாம்	 ளித்தால்	 ளம்	தீட்டாகிவி மா?	என்ன	அகரமம்?
அ க் மா	இந்த	அநீதி?

பச்ைச	:	அநீதிேயா,	அக்ரமேமா!	இ 	இன் 	ேநற் 	ஏற்பட்டதா?	நம்ம	பாட்டன்
ப்பாட்டன்	காலத்திேல	இ ந் 	நடக் .	நாம்	என்ன	ெசய்யலாம்.	

ஆண் 	:	என்ன	ெசய்யலாம்.	இந்தக்	ெகா ைமயாவ 	ெதாைலய	ேவண் ம்.
அல்ல 	நாமாவ 	ஒழிய	ேவண் ம்.	

பச்ைச	:	பதறாேத	ஆண் .	நாம	பாவம்	ெசய்தவங்க.	அதனாேலதான்	இந்தப்
பாழான	ஈனக்	 லத்திேல	பிறந்ேதாம்.	ஆண் 	மைடயன்	ஈன	சாதி	என் 	எவேனா
ெசான்னால்



அைத	நம்பி	நாசமாகிறாேய.	நாம்	எந்த	விதத்திேல	தாழ் ?	உைழக்கவில்ைலயா?
நாம்	மனிதரில்ைலயா?	ஊைர	ஏய்த்தா	பிைழக்கிேறாம்?	

பச்ைச	:	ஆண் !	நீ	நம்ம	சாதியிேல	ப ச்சவன்.	என்ெனன்னேமா	ேபசேற.	நீ
ெசால்றைத	ேகட்கிறேபா 	எனக்ெகன்னேவா	தைல	 ற் வ 	ேபால்	இ க் .	

ஆண் 	:	உன்ைனப்	ேபான்ற	ெஜன்மங்கள்	நம்	ச கத்தில்	இ ப்பதால்	தான்	இந்த
இழி 	பச்ேச!	பாழான	ச கக்	ெகா ைமைய	நான்	இப்ேபா 	பார்த்த 	மட் மல்ல!
அ பவித் மி க்கிேறன்.	(சட்ைடையக்	கிழித் ப்	பைழய	த ம் கைளக்	காட் 	)
பார்,	த ம் கைள!	அந்தப்பாவிகள்	ெசய்த	அக்ரமம்.	என்	பத்தாம்	வயதிேல
ேநரிட்ட .	இந்தத்	த ம் ம்	என்	உடைல	விட் ப்	ேபாகா .	இந்த	மமைதைய
அழிக்க	ேவண் ம்	என்ற	உ தி ம்	என்	உள்ளத்ைத	விட் ப்	ேபாகா .	நம்ைமப்
ப த் கிற	பா 	இ க்கிறேத,	இதற்ெகல்லாம்	ஒ நாள்	அவர்கள்	பதில்	ெசால்லித்
தீர	ேவண் ம்.	வா	ேபாகலாம்.

(சா 	பா யப 	வ கிறார்...	பாட் 	 ந்த ம்)	
சா 	அப்பா,	பாட்டாளி	மக்கேள!	அண்டசராசரத்ைதப்	பைடத்த	ஐயன்	உங்கைளக்
காற்றாற் வாராக.	

பச்ைச	:	ஐயா,	சாமி	நாங்க	தீண்டாதவங்க	

ஆண் 	:	ஆம்;	ஐயா!	ஆம்!	நாங்க	தீண்டாதவர்கள்	தான்!	ஊரார்	ெசாத்ைதத்
தீண் யதில்ைல.	வஞ்சைனையத்	தீண் யதில்ைல.	 ,	 ழ்ச்சிைய	நாங்கள்
தீண் யதில்ைல	பாபத்ைதத்	தீண்டாதவர்கள்	நாங்கள்.	

சா 	:	தம்பி!	உன்	மதி	கண் 	மகிழ்கிேறன்.	மகான்	 லமான ம்,	பிர
லமானா ம்,	ராவ்	 லமானா ம்,	எல்ேலா ம்	மனிதர்	 லம்.	ேபதம்	ஏ ?	நீ

அறிவாளி.	

ஆண் 	:	அறிந்ததால்	தான்	என்	அல்லல்	அதிகமாகிற .	இேதா	பச்ைச!	யா ம்
ெதய்வ	சம்மதம்	என் 	நம் கிறான்.	அதனால்	அவ க் 	ஜாதி	ெவறியரின்	ெசயல்
ஆத்திர ட்டவில்ைல.	

சா 	:	ஆத்திரமல்ல!	அேநக	காலமாக	இ ந் 	வந்த	அக்ரமத்ைதக்	கண்
சத்தியம்	ேகாபிக்கிற 	என் 	ெபா ள்.	நீ	சலிப்பைடயாேத.	சமரசக்	கீதத்ைத
இந்த	மராட் யத்திேல	பல	ஜீவன்	 க்தர்கள்	பரப்பிக்	ெகாண் 	வ கிறார்கள்.
ஆண்டவன்	சன்னிதானத்தின்	 ன் ,	அைனவ ம்	சமம்,	சாதி,	மதம்,	உயர்



தாழ்ெவ ம்	தீ ,	சமரச	ஞான	மகான்க க்ேக 	என்ற	தத் வம்	தைழத்
வ கிற .	
ஆண் 	:	ஐயா,	சா !	உம் ைடய	சமரச	ஞானம்	அத்தி	 த்த 	ேபால்	இ க்கிற .
ேசற்றிேல	ஒ 	ெசந்தாமைர	ேபால்	இ க்கிறீர்,	ஆனால்	என்	ேமல்	ேகாபிக்காதீர்.
உம் ைடய	 யற்சி	உத்தமமான தான்;	ஆனால்	அ 	பலிக்கா .	ேவண் மானால்
உம்ைம	ஒ 	அவதார	 ஷர்	என் 	ெகாண்டா வார்கள்;	ேகாவில்	கட் வார்கள்,
த்தா வார்கள்.	ஆனால்	எல்ேலா ம்	சமம்;	பிறவியிேல	உயர் 	தாழ் 	இல்ைல

என் 	ேப கிறீேர,	அைத	மட் ம்	நைட ைறயிேல	ெகாண் 	வரமாட்டார்கள்.	நான்
பதட்டமாகப்	ேப வதாக	எண்ண	ேவண்டாம்.	ஐயா!	காவி ம்,	கமண்டல ம்	எங்கள்
லத்தின்	கஷ்டத்ைதப்	ேபாக்கா .	 க்திக் 	வழிதரக் ம்.	உங்க க் ள்ள

இழிைவத்	 ைடக்கா ;	எங்கள்	ச கத்ைத	இந்தக்	ெகா ைம	ெசய்கிறவர்கள்
தங்கைளக்	கட ள்,	உயர்ந்த	சாதியராகப்	பைடத்ததாகக்	 கிறார்கள்.	அ
ெகா ைம.	இேதா	பச்ைச.	அைத	உண்ைமதான்	என்கிறான்.	இ 	மடைம.	இந்த
மடைம ம்,	அந்தக்	ெகா ைம ம்	ஒழிய	ேவண் ேம	ஐயா!	கீதம்	பா னால்
ேபா மா?	

சா 	:	அப்பா	ெநறியற்றவரின்	ெவறிச்	ெசயலால்	நீ	மிக ம்	வா யி க்கிறாய்.
கட ளின்	லட்சண ம்,	 ண ம்,	அக்	கயவரின்	ெமாழிப்ப யல்ல	என்பைத
அறிந் 	ெகாள்.	கட ள்	என்றால்	மனம்,	வாக் ,	காயம்	என்பனவற்ைறக்	கடந்தவர்
என் 	ெபா ள்.

ஆண் 	:	இ க்கலாம்	அய்யா	!	எைத ம்	கடந்தவராக	இ ப்பார்.	ஆனால்	அந்த
ஆரியர்	ேபா ம்	ேகாட் ைன	மட் ம்	அவரால்	கடக்க	 வதில்ைல	.	ேலாகம்
மந்ராதீனம்,	மந்திரம்	ப்ராமணாதீனம்,	ப்ராமணம்	ேதவதாதீனம்	என்ப
கீைதயல்லவா!	கட க்ேக	அவர்கள்	எஜமானர்களாேம….?	

சா 	:	ெவ ம்	 ரட் 	;	மமைத;	அகம்பாவம்	;	கட ள்	வாக்கல்ல	அ 	;	கபட
ெமாழி.	

ஆண் :	கண்ணன்	காட் ய	வழியாேம?	

சா 	:	இல்ைல	;	கயவர்	ெவட் ய	ப ழி.	அப்பா!	மராட் யத்திேல	 திய	சக்தி
பிறந்தி க்கிற .	ம மலர்ச்சி	ஏற்பட் க்கிற .	வர்ணாஸ்ரமம்	வீழ்கிற .	சமரசம்
பிறந் விட்ட .	சண்டாளன்,	சர்மா	என் ம்	ேபதம்	இனி	இரா .	அைனவ ம்	சமம்
அைனவ ம்	சமம்.	

ஆண் 	:	அழகான	ஆ டம்.	ஆனால்	அ 	பலிக்கா .	இன்பக்	கன 	காண்கிறீர்



ஐயா	தங்க ைடய	உபேதசத்ைத ம்	ஒ 	 லாக்கி	ைவத் க்	ெகாள்வார்கள்.
ஏட் ச் ைர,
கா க் 	இனிப் ,	வாய்க் ப்	பயனில்ைல.	

சா 	:	தம்பி!	விைத	 வி	வ கிேறாம்.	விைள ம்	பயிர்	 ைளயிேல	என்ப 	ேபால,
இப்ேபாேத	சமரச	மணம்	வீச	ஆரம்பித் 	விட்ட .	நிச்சயம்	மா தல்	ஏற்ப ம்
என்	ெமாழி	ேகள்.	ெபா ைம	ெகாள்.	

ஆண் 	:	ெபா ைம?	ஐயா!	ெபால்லாங் 	ஏ ம்	ெசய்யா ,	பிற க்காக
உைழத் விட் ,	உ மாறி,	உள்ளங் றி	,	ஒண்டக்	 ைசயின்றி,	ஒட்டாண் யாகி
ஓலமிட் க்	கிடக்கிேறாம்.	இன் 	ேநற் 	 தல்	அல்ல;	பல	தைல ைறகளாகக்
ெகா ைமகைளச்	சகித்ேதாம்;	வ ைமயால்	வா ேனாம்.	வஞ்சகரால்	வீழ்ந்ேதாம்.
வாழ்ேவ	ெப ம்	 ைம	எங்க க் ?	இம்சிக்கப்ப ம்	நாங்கள்,	இழிவாக
நடத்தப்ப ம்	நாங்கள்,	ஊரிேல	உரிைமேயா 	உலவ	அ மதிக்கப்படாத	நாங்கள்,
மனித	உரிைம ம்	தரப்படா ,	 ளத்திேல	 ளிக்க ம்,	உரிைம ம்	ெபற	 யாத
நாங்கள்,	ெபா ைமயாய்	இ க்க	ேவண் ம்	ெபா த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்!
காலின்	கீழ்	ந க்கப்ப ம்	நாங்கள்	ெபா த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	காலில்
ெவள்ெள ம் 	 ைளத்த	நாளாய்	அ ைமக்காரனாக	இ ந் 	பா பட் க்
கிடக் ம்	நாங்கள்	ெபா ைமயாக	இ க்க	ேவண் ம்.	அற் தமான	ேயாசைன,
பாம்பின்	வாயிேல	சிக்கிய	ேதைரக் ம்,	 லியின்	பி யில்	சிக்கிய	மா க் ம்,
ேபாய்ச்	ெசய் ம்	இந்தப்	ேபாதைனைய!	ெபா ைமயாம்	ெபா ைம.
ெபா த்தெதல்லாம்	ேபாதாதா?	இவ்வள 	தாம்	உம்மால்	 ம்.	எங்களிடம்
ெபா ைமயின்	அ ைமையப்	பற்றி	உபேதசிப்பீர்.	எம்ைம	மி கங்களி ம்
ேகவலமாக	நடத் ம்	ெகா ேயா க் 	அன்பின்	ெப ைமையப்	பற்றிப்	ேப வீர்.
இ வரிட ம்	ம ைமயின்	ேமன்ைமையப்	பற்றிப்	ேப வீர்.	ஆனால்	உரிைமப்
ேபா க்கான	வழி	உைரக்க	அறியீர்.	அ 	அறிந்தி ந்தால்	இந்தக்	காவி ம்,
கமண்டல ம்	ைகயிலிரா .	
(ேபாகிறான்.)	

சா 	:	தம்பி	ெகாஞ்சம்	நில்!	
(ேபானவன்	தி ம்பி	வந் 	சற் க்	ேகாபத் டன்)	

ஆண் 	:	ஆமாம்	இன் ம்	ஒன் 	ெசால்ல	ேவண் ம்	உமக் 	.	மி கங்களிேல
ெபா ைமையப்	 ஷணமாகக்	ெகாண்ட	க ைதையக்	கண்டவர்	அ ப்பர்.
ேராஷத் டன்	உ ம்	 லியிடேமா	கிலி	ெகாள்வர்.	-	அய்யா	எங்கைள	 ேதவர்கள்
என்ற	 ரட்டர்கள்,	தங்கள்	ஆகமம்	என் ம்	அரக் 	மாளிைகக் 	அைழத் ச்
ெசன் 	ைககால்கைளக்	கட் ப்ேபாட் 	விட்டார்கள்.	தாங்கள்	அந்த	அரக்



மாளிைகயிேவ	ஒ 	அகல்	விளக் 	ஏற்றி	ைவக்கிறீர்கள்!	ஆபத் தான்	உண்டா ம்
அதனால்,	ஐயா	சா !	சன்னியாசிக்	 ட்டதவராகிய	நீங்கள்	உபேதசம்
ெசய்கிறீர்கள்.	சகித் க்	ெகாள்ளப்பா	சமரசம்	உதயமா ம்	பாரப்பா!	சகல ம்
சர்ேவஸ்வரன்	கண் ன்	ஒன் தானப்பா	என் 	உபேதசம்	ெசய்கிறீர்கள்.	நாட்
வி தைலப்	ேபார்	வீரர்கேளா	அ ைமத்தனம்	அழிந் 	பட்ட ம்,	எதிரி
விரட்டப்பட்ட ம்,	 ய	ஆட்சி	கிைடத்த ம்	ஏைழெயன் ம்,	அ ைமெயன் ம்
எவ மில்ைல	சாதியில்	எல்ேலா ம்	ஓர்	 லம்	ஒ வைர	ஒ வர்	தாழ்வாகக்	க ம்
மடைம ம்,	ெகா ைம ம்	ஒழிக்கப்ப ம்.	உ தியாக	இைத	நம் 	என் 	நல்வாக்
ெகா க்கின்றார்கள்.	உங்கள்	உபேதச ம்,	அவர்கள்	உ திெமாழி ம்	இேதா	இந்தக்
ெகா ைமையப்	ேபாக்கவில்ைலேய,	அய்யா!	நா 	வி தைல	ெபற் 	என்ன	பயன்?
என்ன	பயைனக்	காண்கிேறாம்?	அன்னிய	ஆதிக்கம்	ஒழிக்கப்பட் 	என்ன	பயன்?
என்ன	பயைனக்	காண்கிேறாம்	நாங்கள்	?	எங்க ைடய	இழி 	ேபாகவில்ைலேய
எங்கள்	நிைல	உயரவில்ைலேய.	அய்யா	!	
(ேபாகிறான்.)
---------		
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இடம்	:	இந் மதி	வீ 	
உ ப்பினர்கள்	:	இந் மதி,	சந்திரேமாகன்

(ேமாகன்	வர,	அவன்	க த்தில்	இந் 	மாைல	அணிவிக்கிறாள்.)	

இந் 	:	கண்ணாளா	இந்த	ஆ 	மாதங்களாக	இ ந் 	வந்த	மனேவதைன
அவ்வள ம்	இந்த	ஒ 	வினா யில்	ஒழிந் 	விட்ட .	அப்பப்பா...	எவ்வள
பயங்கரமான	ெசய்திகள்.	ேபாரிேல	நம 	பைட	சின்னாபின்னமாகி	விட்ட .
ேகாட்ைடையச்	 ற்றி	எதிரிகள்	 ழ்ந் 	ெகாண்டார்கள்...	ஆ தச்	சாைலையப்
பி த் க்	ெகாண்டனர்	என்ெறல்லாம்	வந் 	 வார்கள்.	அப்ேபாெதல்லாம்	என்
நிைல...	அட்டா!	

ேமாகன்	:	கலங்கித்தான்	ேபாயி ப்பாய்	கண்மணி.	களத்திேல	க ம்	ேபார்தான்.
ஆபத் க்கள்	நிைறய	உண் .	ஆனால்	ஆற்றல்	மிக்க	நம 	தைலவர்	அளித்த
ைதரியம்.	எங்க ைடய	பலத்ைத	பல	மடங் 	அதிகமாக்கிற் .	

கண்ேண	உன்	காதல ம்	ேகாைழயல்ல;	உன்ைனக்	கண்ட ம்	என்	விழியிேல
கனி 	வழி ம்.	அைதக்	கண் 	இந்தக்	கண்க க் 	இ தான்	இயல் 	என்
எண்ணி	விடாேத.	ஆபத் 	என்ற	உடேன	இந்தக்	கண்கள்	ெந ப்ைபக்	கக் ம்.	உன்
மலர்க்	கரத்ைத ம்	ம ரம்	த ம்	அதரத்ைத ம்	ெதாட் 	விைளயா ம்	இந்தக்
கரத்திேல	வாள்	ஏந்திய ம்,	எதிரியின்	தைல	என்	தாளிேல	வி ம்	வைர
யெலனத்தான்	 ற்றித்
திரிேவன்	களத்தில்.	

இந் 	:	ேபா ம்,	ேபார்க்களச்	ெசய்திகள்.	இனிேமல்	இந்த	மாளிைகயிேல
ஆ ப்பா 	விைளயாட	ேவண் ம்	நாம்.	மராட் ய	சாம்ராஜ்யத்ைத	கி ஷ் க் ம்
மாவீரன்	என்
காதலர்	என் 	ஊெரல்லாம்	 கழ்கிற .	

ேமாகன்	:	ஊெரல்லாம்	 கழ்ந்தா ம்,	உலகேம	 கழ்ந்தா ம்,	உன்	அப்பா	மட் ம்...	

இந் 	:	அவர்	மட் ம்	என்ன	?	உங்கள்	வீரதீரத்ைதப்	பழிக்கிறாரா?	உங்கள்	மீ ள்ள	
அள 	கடந்த	அன்பினால்	ேபா க் ப்	ேபாக	ேவண்டாம்	–	ஆபத் 	ஏற்படக் ம்



என் 	 கிறார்.	

ேமாகன்	:	ேவ க்ைகயான	 பாவம்	உன்	அப்பா க் 	வாள்	ஏந் ம்	கடைமைய	என்
ேபான்ற	வாலிபர்கள்	மறந்தால்	அைனவ ம்	ேசர்ந் 	எதிரியின்	தாள்	ஏந்த
ேவண் ேம!	தாயகம்	அ ைமயாகிவி ேம!	நா 	பரி ரணவி தைல	ெபற் 	நம
ஆட்சி	நிைலநாட்டப்ப ம்	வைரயில்	ேபாரிட் த்தாேன	ஆக	ேவண் ம்.	மராட் ய
சாம்ராஜ்யம்	கி ஷ் த்தான	பிற தான்	நம 	காதல்	ராஜ்யம்.	ஆகா!	இன்பேம!
நம 	காதல்	ராஜ்யம்	அைமந் 	விட்டால்...	

இந் 	:	அைமந் விட்டால்....	

ேமாகன்	:	 ய ம்	ெதன்றலா ம்.	ெபாற்ெகா ேய!	அந்த	ராஜ்யத்திேல	வா ம்
ேவ ம்	என்ன	ெசய்ய	 ம்?	

இந் 	:	உங்கள்	அன் 	ெமாழியால்	என்ைனப்	ைபத்தியமாக்கி	வி கிறீர்கள்
கண்ணாளா!

ேமாகன்	:	என்	ெமாழி	உன்ைன	ைபத்தியமாக் வதாகச்	ெசால்கிறாய்.	இன்பவல்லி!
உன்	விழி	என்ைனப்	ைபத்தியமாக்கிவி கிறேத.	

இந் 	:	ேபா ம்	ேபாங்கள்!	உங்க க் 	எப்ேபா ம்	ேகலிதானா?
---------------		
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இடம்	:	வீதி	உ ப்பினர்கள்	:	சந்திரேமாகன்,	சா .	

(சா 	நாட்ைடப்	பற்றி	பா 	வ கிறார்.	ேமாகன்	அைதக்	ேகட் 	விட் ..)	

ேமாகன்	:	ெபரியவேர	களிப் க்	கடலில்	 ழ்கிேனன்.	உம 	கீதத்ைதக்	ேகட் 	சா
இனிைமயாக	இ ந்ததா	தம்பி?	

ேமாகன்	:	ம ரமாக	இ ந்த 	மதிவாணேர!	

சா 	:	இைதவிட	இனிைம	உண் 	,	வானத்திேல	வட்டமி ம்	வானம்பா யின்
கீதத்ைதக்	ேகட்டால்.	உற் க்	ேகட்டால்	வீரேன!	சிற்ற விப்	பாய்ந்ேதா ம்	ேபா
இனிைமயான	கானம்	ேகட்கவில்ைலயா?	இயற்ைக	சதா	ேநர ம்	இைசபா க்
ெகாண் தான்	இ க்கிற .	

ேமாகன்	:	உண்ைமதான்	ெபரியவேர.	

சா 	:	 ழந்ைதயின்	மழைல,	 மரியின்	ெகாஞ் ெமாழி.	ெதன்றலிேல	ப ம்
ெகா களின்	அைச 	-	இைவகளிேல	இல்லாத	இனிைம	என்	இைசயிேல
ஏதப்பா	?	

ேமாகன்	:	அய்யா	இனிைம	மட் ேம	அந்தச்	சமயங்களிேல	காண்கிேறன்.	ஆனால்,
தங்கள்	இைசயிேலேயா	இனிைம டன்	ெபா ம்	இ க்கக்	கண் 	களித்ேதன்.

சா 	;	நல்லவனப்பா	நீ!	கீதத்ைதக்	ேகட் விட் 	க த்ைத	கவனியாதி ப்பவேர
அதிகம்.	நீ	கவனித் ம்	இ க்கிறாய்;	ரசித் ம்	இ க்கிறாய்!	

ேமாகன்	:	ரசிக்காமல்	இ க்க	 மா?	 மணம்	வீச	ேவண் ம்,	நா
ெபான்னாடாக	ேவண் ம்,	மக்களின்	வாழ் 	மகிழ்ச்சிேயா 	 லங்க	ேவண் ம்.
மதிமிக	ேவண் ம்	என்ற	க த் க்கைள	நாட் ப்	பற் ைடய	யார்தான்	ரசிக்காமல்
இ க்க	 ம்?

சா ;	அதி ம்	நாட்ைட	மீட்கப்	ேபாரி ம்	மாவீரன்	அல்லவா	நீ.	உன்	மனம்
மகிழத்தான்	ெசய் ம்.	



ேமாகன்	:	உயிைரத்	 ம்ெபன்ெறண்ணி	எண்ணற்ற	வீரர்கள்.	தாயகத்தின்
வி தைலக்காகப்	ேபாரிட்டனர்.	 திையக்	ெகாட் னர்.	ெவற்றி ம்
கிைடத்தி க்கிற .	

சா 	:	ெவற்றி	ேமல்	ெவற்றி	கிைடக்கிற 	வீரர்க க் 	…..

ேமாகன்	:	ெபரியவேர!	என்ன,	ஏேதா	சி 	சஞ்சலம்?	

சா 	:	ெவற்றிையப்	ெபற் த்	த கிறார்கள்.	ஆனால்	வீணர்கள்	விைதத்த
விஷப் ண் 	இன் ம்	அழியவில்ைலேய.	ராஜ்யத் க் 	எதிரிகளால்	நாசம்
ஏற்படாமல்	த க்க	வீரர்களின்	தியாகம்	ேதைவப்ப கிற .	ஆனால்	அந்த
வீரத்ைத ம்	தியாகத்ைத ம்	விழ க்கிைறத்த	நீராக் ம்	விபரீத	காரியம்
நைடெப கிறேத.	

ேமாகன்	:	ெபரியவேர!	என்ன,	ஏதாவ 	சாதி	நைடெப கிறதா?	

சா 	:	ரகசியமாக	நைடெப வதல்லவா	சதி?	இ 	சதி	அல்லப்பா,	சாதி.	அந்த
சாதித்	ெதால்ைல	உள்ள	மட் ம்	ச கத் க் 	சதா	ஆபத் தாேன?	வீரப்ேபார்
ரி ம்	ேபா 	தாய்	நாட்டவர்	என்ற	பாச ம்,	எதிரி	ெவற்றி	ெபற் 	விட்டால்	என்ன
ெசய்வ 	என்ற	பய ம்	மராட் ய	வீரர்கைள	ஒன்றாக்கி	ைவக்கிற .	பாச ம்
பய ம்	ெவற்றிக்	ெகா 	பறந்த ம்,	பறந்ேத	ேபாய்வி ம்.	பைழயப 	ஜாதி
தைல க் ம்.	அைத	எண்ணித்தான்	நான்	சஞ்சலப்ப கிேறன்.	

ேமாகன்	:	நாட் 	மக்க க் 	ஜாதி	ேகட் ைனத்தான்	ெசய் ம்.	அந்தக்	ேகட் ைன
நாட்ைட	விட் 	ஒட் டலாம்.	அய்யா!	ரத,	கஜ	 ரக	பதாதிகைளயா	 ட் 	வ ம்
இந்த	ஜாதி?	

சா 	:	அதற்ேகனப்பா	நால்வைகச்	ேசைன?	அந்த	ஜாதி	சனியனால்	தகப்பேன
மக க் 	விேராதியாக்க	 ம்.	அண்ண	 ம்	தம்பி ம்	ேபாரிட் 	ம வர்,	அ

பமிட்டால்,	 ம்பம்	ெகாைலக்களமா ம்.	ஊர்	இரண் 	ப ம்!	அ
பமிட்டால்,	அந்த	ஜாதித்	சனிய க் 	ேகாட்ைடகள்,	மைலகள்,	மீதியி ந்தால்

மாவீரர்கள்	ெசன் 	தாக்கித்	தகர்த் விட	 ம்.	அந்த	ஜாதிச்	சனிய க் க்
ேகாட்ைடகள்	நம்மவர்
மனதிேலேய	இ க்கின்றன.	

ேமாகன்	:	ெபரியவேர!	இ வைர	இ ந்த 	ேபால்	இனி ம்	இ க் ம்	என்



எண்ணாதீர்கள்.	 திய	ராஜ்யம்	ஏற்ப கிற .	 னிதப்	ேபா க் ப்	பிற 	ஏற்ப ம்
ராஜ்யம்	இ .	இதிேல	 ல்லர்க க் 	ஆதிக்கம்	இ க்கா .	ஒற் ைம	நில ம்;
ேதாழைம	மல ம்;	சமரச	மணம்	வீ ம்	;	சன்மார்க்கம்	நிைலக் ம்;	ஜாதி	ம ம்.	

சா 	:	நல்வாக் க்	ெகா க்கிறாய்,	நாடாள	நீேய	வந்தா ம்	நடவாக்
காரியங்கைள	மடமடெவனக்	ெகாட் க்	காட் கிறாய்	ஆர்வ	மி தியால்...	நீேய
நாைளக் 	ராஜா	ஆகிவி கிறாய்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்.	
(ேமாகன்	திைகத் ப்	பார்க்க)
ஏனப்பா	அப்ப ப்	பார்க்கிறாய்?	அவலட்சணங்க	ெளல்லாம்	அரசர்களானேபா 	நீ
ராஜா	ஆகவா	 யா ?	ஆைளப்	பார்த்தால்	ராஜா	ேபாலத்தான்	இ க்கிறாய்;
ராஜாவாகி	வி கிறாய்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்.	அப்ேபா 	நான்	ெசான்ன	ஜாதிச்
சனியைன	விரட்டப்	ேபாரி வாேயா?	

ேமாகன்	:	ஏன்	 யா ?	

சா 	:	ைபத்தியம்	உனக் .	நீ	ராஜாவானால்	உடேன	உனக் 	ஒ 	ராஜ மரி
ேவண் ம்.	ரத,	கஜ,	 ரக	பதாதிகள்	ேவண் ம்.	அரண்மைன	ஐஸ்வரியங்கள்
ேவண் ம்.	அந்தப் ரம்	ேவண் ம்.	அழ ள்ள	ஆ ம்	ெபண்கள்	ேவண் ம்.
ஆலவட்டம்	வீச	ஆட்கள்	ேவண் ம்.	யாைன	மீ 	அம்பாரி	ேவண் ம்	என்
இைவகள்	மீ 	அக்கைர	பிறக் ேம	தவிர	ஜாதிேபதத்ைத	ஒழிக்க	ேவண் ம்	என்ற
எண்ணம்	வரா .

ேமாகன்	:	ஏன்	வரா ?	கட்டாயம்	வ ம்.	

சா 	:	வராதப்பா.	

ேமாகன்	:	கட்டாயம்	வ ம்.	

சா 	:	வராதப்பா	வரா .	வந்தா ம்	ராஜா	ேவைல	உனக் 	நிைலக்கா .	

ேமாகன்	:	ஏன்?	

சா 	:	ஏனா?	உயர்ந்த	ஜாதிக்காரர்	என்பவர்கள்	உன்ைன	எதிர்த் 	ஒழித்ேத
வி வார்கள்...	சிவாஜியின்	வீரத்ைதக் ட	அந்த	வீணர்கள்	ெபா ட்ப த்த
மாட்டார்கள்.	

ேமாகன்	:	ெபரியவேர!	 ன் 	நடந்த 	ேபால்	இனி ம்	நடக் ம்	என் 	வாதா வ



ைறயாகா .	சிவாஜியின்	கண்களிேல	இந்தக்	ெகா ைமகள்	ெதன்படாமல்
இல்ைல.	அவர்	தனக்காக,	தாய்	நாட் க்காக	உயிர்	ெகா த்த	உத்தமர்கைள
உயர்ந்த	ஜாதி	என் 	உரிைம	ேப ேவாரிடம்	அ ைமப்பட	விடமாட்டார்.	அவர்	
யானவர்	வ ப் .	 லப்ெப ைம	ேப ம்	 ம்பலில்	பிறந்த	வரல்ல.	அவர்	சகலைர ம்
சமமாகேவ	நடத் வார்.

சா 	:	ஆர்வம்	த ம் கிற 	உன்	ேபச்சிேல.	அ பவமில்லாததால்	ஆர்வம்
அள க் 	மிஞ்சியி க்கிற .	அ பவம்	ெப வாயப்பா.	நீ	மராட் யத்தின்
ம மலர்ச்சி	 வன்.	ேபாய்	வா!
-----------------		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

	

	



������	-	5
இடம்	:	நந்தவனம்	
உ ப்பினர்கள்	:	சாந்தாஜி,	இந் ,	ேமாகன்	
(இந் மதி	மாைல	ெதா த் க்	ெகாண் க்கிறாள்.	சாந்தாஜி	வந் ...)	

சாந்தாஜி	:	இந் 	இன் ம்	மாைல	 யவில்ைலயா?	

இந் 	:	இேதா,	 ந் 	விட்டதப்பா.
(மாைலையத்	த கிறாள்.	சாந்தாஜி	மாைலையப்	பார்த் 	விட் 	...)	

சாந்	:	என்ன	இந் 	மாைலயில்	மலைரவிட	தைழதான்	அதிகமி க்கிற .
ேதவ க் 	இப்ப யாமா	மாைல	 ட் வ ?	

இந் 	:	அப்பா	நீங்கள்	தினம்	தினம்	ேதவைன	தரிசிக்கிறீர்கேள	தவிர	அவ ைடய
திவ்யமான	 ணத்ைத	ெதரிந் 	ெகாள்ளவில்ைலேய.	பக்திேயா 	பச்ைச
ஓைலைய	மாைலயாகச்	சமர்ப்பித்தா ம்	பகவா க் 	அ ேவ
பாரிஜாதமாயி க் ம்.	

சாந்	:	ஆமாம்	ேபசக்	ெதரிந் 	ெகாண்டாய்.	என்ன	இ ந்தா ம்,	இந்
ேகாவி க் க்	ெகாண் 	ேபாகிற	மாைல	இப்ப 	இ க்கக்	 டா .	

இந் 	:	ஆமாம்	ேகாவிலிேலேய	இ ந் 	விடப்ேபாகிற 	,	நீங்கள்	ேதவ க் 	என்
மாைலையத்	த கிறீர்கள்.	நீங்கள்	த ம்	ேபாேத	பட்டாச்சாரி	அைதத்	தன் ைடய
ேதவதாசிக் த்	தர	தீர்மானிக்கிறான்.	

சாந்	:	 ஷ்டப்	ெபண்ண 	நீ!

இந் 	:	உம்...	அப்பா!	மாைலையத்	த ம்ேபா 	ேதவனிடம்	ெசால் ங்கள்.	இ ,
இந் 	தயாரித்த 	என் .	ஆமாம்!	நீங்கள்	ெசான்னால்	எங்ேக	அவர்	காதில்
விழப்ேபாகிற .	அர்ச்சக ைடய	அப ரத்ைதக்	ேகட் 	ேகட் 	கா 	ெசவிடாகி
எவ்வளேவா	நாளாகிவிட்ட .	
(என் 	 றிவிட் 	ஓ கிறாள்.	இன்ெனா 	மாைல	கீேழ	வி கிற .)	

சாந்:	இந் 	இந்த	மாைல	ஏ 	:	இவ்வள 	கள்ளியாகிவிட்டாயா?	நல்ல	மாைலைய



ஒளித் 	ைவத் 	விட் ,	இைலைய	மாைலயாக்கி	இைறவ க் த்	த கிறாய்!	ஏன்
இந்த	மாைலைய	ஒளித் 	ைவத்தாய்?
(இந் 	ெமளனமாயி க்கிறாள்)
பதில்	ெசால்!	யா க் 	இந்த	மாைல?	யா க்காக	இந்த	மாைல	ெசால் ?
(சந்திரேமாகன்	வ கிறான்.	இந்த	ெவட்கத் டன்	தைல னிகிறாள்.	சாந்தாஜி
அைதக்	கவனியாமல்	)
ேதவ க் 	மாைல	தயாரிக்க	ெசான்னால்	நீ	இப்ப 	தி ட் த்தனமா	ெசய்கிறாய்?
ேதவ க் த்	தைழ!	யா க் 	இந்த	மாைல?	ெசால் ...	

ேமாகன்	:	எனக்காக...

(சாந்தாஜி	தி க்கிட் த்	தி ம்பிக்	ேகாபமாக)	
சாந்	:	என்ன!	எனக்காக	மாைல	என்றா	ெசால்கிறாய்?

(ேமாகன்	பயந்தவன்	ேபால்	பாசாங் 	ெசய் )	
ேமாகன்	:	மாைலயா?	எனக்காக?	ஏன்?	

சாந்:	என்னடா	ேமாகன்	என்னிடமா	ேவ க்ைக	ெசய்கிறாய்.	நான்	யா க் 	மாைல
என் 	இந் ைவக்	ேகட்டால்,	நீ	எனக்காக	என் 	ெசால்லிவிட் ...

ேமாகன்	;	ஓ..	அ வா?	நான்	மாைல	எனக்காக	என் 	ெசால்லவில்ைலேய.
எனக்காகத்	தாங்கள்	காத் க்	ெகாண் ப்பதாகச்	ெசான்னான்	 ந்தர்,
அதற்காக	வந்ேதன்	என் 	ெசால்ல	ஆரம்பித்ேதன்.	

(சாந்தாஜி	மாைலைய	அவனிடம்	வீசி	எறிந் )	

சாந்	:	இந்தா!	நீ	ேகட்டாேயா	இல்ைலேயா!	இந் 	இந்த	மாைலைய	உனக்காகத்
தான்	தயாரித்தி ப்பாள்.	நான்	ேதவ க் 	மாைல	தயாரிக்கச்	ெசான்னால்..
(ேமாகன்	மாைல	அணிந் 	ெகாள்ள,	இந்த	அவைன	வணங் கிறாள்.	சாந்தாஜி
பார்த் 	வி கிறார்.	ேமாகன்	அப்ப ேய	பாம் 	ேபால	ைகைய	ஆட் கிறான்)	
என்னடா	ேமாகன்	ைகைய	ஆட் கிறாய்?	

ேமாகன்	:	பாம்பாட்டம்	காட் கிேறன்.	

சாந்	;	பாம்பாட்டமல்ல;	நீங்கள்	இரண் 	ேப ம்	வரவர	.	 ரங்காட்டம்	ஆ கிறீர்கள்.	

இந் 	:	அப்பா!	பாதி	ராமாயணேம	அ 	தாேன.



(இந் ைவ	அ க்க	சாந்தாஜி	ஒ கிறார்.	இந் 	ஒ வி கிறாள்.	சாந்தாஜி
சிரித் க்	ெகாண்ேட	)

சாந்	:	இந் 	மகா	 ம் க்காரி.	அவள்	அம்மா ம்	அப்ப த்தான்.	சரி,
சந்திரேமாகன்!	உன்ைன	ஏன்	வரச்	ெசான்ேனன்	ெதரி மா?	

ேமாகன்	:	ெதரியாேத	

சாந்	:	ெதரிந் க்	ெகாள்.	இனி	இந் ைவ	நீ	பார்க்கக் டா .	அவைளப்பற்றி
நிைனக்க ம்	 டா .	
(ேமாகன்	திைகத் ,	பிற 	விைளயா கிறார்	என் 	எண்ணி	)	
ேமாகன்	:	கனவிேல	அவள்	வந்தால்...?

சாந்	;	அ 	கனவாகேவ	ேபா ம்!

(ேமாகன்	பயந் )
ேமாகன்	:	தாங்கள்	என்ன	ேப கிறீர்கள்?	

சாந்	:	ேப வ 	 ரியாத	நிைல	பிறந் 	விட்ட 	உனக் ...	 ரி ம்ப 	ெசால் கிேறன்
ேகள்!	நீ ம்	இந் ம்	

ேமாகன்	:	நா ம்	இந் ம்	கண் ம்	ஒளி ம்	ேபால.	

சாந்	:	ேப வ 	நான்	ேமாகன்...	ச ந்தைலயிடம்	ேப ம்	 ஷ்யந்தனாக	இராேத
இந் ைவ	நீ	கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	சம்மதிக்க	மாட்ேடன்.	

ேமாகன்	:	ஏன்?	

சாந்	:	அவ ைடய	தகப்பனாக	நானி ப்பதால்	ேமாகன்	:	 மரிையக்	ெகா ைம
ெசய்வ 	தந்ைதயின்	கடைமகளிேல	ஒன்றா?	

சாந்	:	கடைமகள்	எனக் 	மறந் 	ேபாகாததால்	தான்	என்	மகைள	...	அவைள
ரட்சிக்கக் ய	ஒ வ க் த்	தாரமாக்கத்	தீர்மானித் 	விட்ேடன்!	உனக்
எதற்கப்பா	மைனவி	...	மக்கள்.	 ம்பம்?	எ ம்	உனக் 	ேவண் யதில்ைல	நீ
வீரன்	மகா	வீரன்	ேபார்	வீரன்	ேபார்	வீர க் 	மைனவி	எதற்கப்பா?	

ேமாகன்	:	மராட் ய	மண்டலத்திேலேய	யா ம்	ேபசாத	ெமாழி	ேப கிறீேர!	நான்



ேபார்	வீரன்	என்பதற்காகவா	எங்கள்	 னிதக்	காதைல	தைட	ெசய்கிறீர்கள்?
தாங்கள்
ஜிக் ம்	ராமன்	ஓர்	ேபார்வீரன்.	

சாந்	:	நான்	மட் ம்	ஜனகனாக	இ ந்தி ந்தால்;	ராம க் ச்	சீைதையக்
ெகா த்தி க்கேவ	மாட்ேடன்.	ேபார்	வீரைன	மணந் 	ெகாண்டதால்	ஜானகி
கண்ட	பலன்	என்ன?	ஆரண்யவாசம்	இராவணனிடம்	சிைறவாசம்!
கர்ப்பிணியாகேவ	கானகவாசம்.	பிற 	பாதாளப்	பிரேவசம்.	இ தாேன?	இ
ெதரிந் தான்	ெசால்கிேறன்.	இந் ைவ	உனக் க்	கல்யாணம்	ெசய் 	தர	 யா
என் .	

ேமாகன்	:	விசித்திரமான	ேபச்சாக	இ க்கிறேத!	–	வீரர்கள்	பிரம்மச்சாரிகளாகேவ
இ ந் விட	ேவண் மா?	ேகாைழக க் த்தான்	ேகாமளவல்லிகள்	ேவண் மா?
தங்கள்	சித்தாந்தேம	எனக் ப்	 ரியவில்ைலேய.	

(ேமாகன்	அ ேக	ெசன் ,	ேதாள்	மீ 	ைக	ைவத் 	அைமதியாக)	

சாந்	:	ேமாகன்	கிழவன்	நான்.	என்	கிளி	இந் .	அேடயப்பா!	நீ	சதா	ேபார்,	ேபார்
என் 	ேபார்க்களத்திேலேய	திரிய	ேவண் ம்	என்கிறாேய.	அவைள	நான்	உனக் த்
தந் விட் 	ஒவ்ெவா 	கண ம்	உயிர்	ேவதைன	அைடய	ேவண் மா?...	நீேய
ெசால் !	ேபார்	வீர ைடய	வாழ்க்ைக	ஆபத் 	நிைறந்த .	பயங்கரமான .
அவள்,	இந் ,	 ங்ெகா 	நீ	 யல்	காற் .	அவள்	ெம 	;	நீ	அனல்	...	

ேமாகன்	:	அவள்	மலர்;	நான்	மதி.	அைத ம்	 றிவி ேம.	

சாந்	:	ேகாபிக்காேத	ேமாகன்	நீ	மந்தியா?	மந்தகாசமான	 கம்.	மராட் ய	ேதஜஸ்
உைடயவன்.	இந் க்ேகற்ற	இளவரசன்	எல்லாம்	சரிதான்.	ஆனால்	நீ	ேபாரிடப்
ேபாய்வி வாேய	அைத	நிைனத்தால்	ெநஞ்சம்	ந ங் கிறேத.	

ேமாகன்	:	வீணான	பயம்	ேவண்டாம்.	நான்	ேபார்	வீரன்	என் 	ெதரிந்த	பிற தான்
இந் 	என்ைனக்	காதலித்தாள்.	அவ ைடய	 கத்திேல	தங்க க் 	அக்கைர
இல்ைலயா?	ேபார்	வீரன்	என்ற	பட்டம்	 கழின்	சின்னம்.	அைதப்	ெபற	எத்தைனேயா

ம்பங்கள்	தவம்	கிடக்கின்றன.

சாந்	:	என்னேமா,	அப்பா	உன்	ெசால்	என்	ெசவி	 கா .	இந் வின்	தகப்பன்
வீட்ேடா 	-	 ம்பத்ேதா ,	 த்தி	கட்டாரி	 க்காத	கண்யமாக	வா ம்	ஒ
ம மகைனத்	ேத கிேறன்.	அவ்வள தான்	ெதரி ம்	எனக் ப்	ேபச	.	நான்



ெசால்வைதக்	ேகளடா	ேமாகன்.	சண்டாளத்	ெதாழிலடா	இந்தச்	சண்ைட	ேபா ம்
ெதாழில்,	ெகாைல	ேவைல!	ரத்தக்கைற	ப ந்த	ைகயால்	இந்த	ரதிையத்
ெதாடலாமா?	ேபான 	ேபாகட் ம்.	அவைளத்	ெதாட் த்	தாலி	கட் ய	பிறகாவ 	நீ
இந்தத்	ெதாழிைல	விட் 	வி கிேறன்	என் 	சத்தியம்	ெசய்.	

ேமாகன்	:	எந்தத்	ெதாழிைல	?	

சாந்	:	பட்டாளத் 	ேவைலைய.	ேமாகன்	:	அ தான்	ெதாழிலா?	என்	கடைம
மராட் யவாலிபன்	மராட் யப்	பைடயிேல	ேசர்ந் 	பணியாற் வ ,	ெதாழிலல்ல;
அவன்	பிறப் ரிைம.	நாட் த்	ெதாண் 	;	ராஜ	ேசைவ,	ேதசபக்தி.	

சாந்	:	அப்ப ெயன்றால்	இந் விடம்	உனக்கி க் ம்	அன் 	ெவ ம்	ேவஷம்.
அவ க்காக	நீ	வாைளத்	 றந் 	விடக்	 டாதா	என்ன?	

ேமாகன்	:	மராட் ய	நாட் ேல	இப்ப 	ஒ 	 தியவர்	இ ப்ப 	ெதரிந்தால்	சிவாஜி
ரத்தக்	கண்ணீர்	ெசாரிவார்.	
சாந்	:	ெசாரிவார்	ெசாரிவார்	ஜீஜி	பாயின்	கண்களிேல	.	ரத்தக்	கண்ணீர்
ெசாரிந்தைத	அவர்	அறியார்.	என்	ேபான்ற	ஏக்கங்ெகாண்ட	கிழவர்களின்
கண்ணீைர ம்
அவர்	பார்த்ததில்ைல	.	

ேமாகன்	:	நல்ல	ேவைளயாகப்	பார்த்ததில்ைல.	எதிரியின்	வாள்	உண்டாக்கிய
காயத்திலி ந் 	ஒ ம்	ரத்தத்ைதத்	 ைடக்க ம்	ேநரமின்றி	ேபாரிட்ட
வீரர்கைளேய	அவர்	பார்த்தார்.	இந் மதிையக்	ேக ங்கள்,	வாைள	நான்
அவ க்காகத்	 றந் விட	ேவண் மா	என் ?

(சாந்தாஜி	மகிழ்ச்சி டன்	இந் மதிையக்	 ப்பிட,	அவள்	வீரன்	உைடைய
அணிந் 	வ கிறாள்,	ேமாகன்	சிரிக்க..)
(ேகாபத்ேதா )	

சாந்	:	இந் 	!	இ 	என்ன	ேகாலம்	ேபா,	உள்ேள	.	

ேமாகன்	:	மராட் ய	மாதாவின்	ேபார்க்ேகாலம்	அ .	

சாந்	:	ேபா ம்!	நீ ம்	ேபா	இ வ ம்	ேசர்ந் 	எனக் ப்	ைபத்தியம்	உண்டா ம்ப
ெசய் 	வி வீர்கள்	ேபாலி க்கிற 	....	ேமாகன்	ேபா	நான்	ேகாவி க் ப்
ேபாகேவண் ம்	நாைளக் 	வா	நாைளக் 	ேவண்டாம்;	நான் 	நாள்	ெபா த் 	வா



ேவண்டாம்;	நீ	வரேவ	ேவண்டாம்.	என்	மகைள	நான்	ேபாரில்	ஈ பட் 	சதா
ஆபத்ேதா 	விைளயா ம்	உனக் க்	கண் ப்பாய்	தர யா .	

இந் 	:	அப்பா!	

சாந்	:	ஆமாம்	 த்த	ெவறிய க் 	மைனவி	மக்கள்	மீ 	எப்ப 	அன் 	ஏற்ப ம்?	

ேமாகன்	;	சாந்தாஜி	இந் மதி	உம 	மகள்.	நீர்	என்ன	ெசான்னா ம்	ேகட் க்
ெகாள்ளக்	கடைமப்பட்டவள்.	நான்	நாட் 	வி தைலப்	பைடயில்	ஓர்	வீரன்.	நீ
வீரத்ைதப்	பழித் ப்	ேபசிக்	ெகாண் ப்பைத	என்னால்	ேகட் க்	ெகாண் க்க

யா .	இந் மதியின்	ேபரழ க்காக	நான்	ேப யாகி	விட	ேவண் ெமன்
எண்ணாதீர்.	அவைள	எனக் த்	தாரமாக்கினால்	என்	மாளிைகயில்	வசிப்பாள்.
எங்கள்	காதைல	உணராமல்	அவைள	ேவ 	யா க்ேக ம்	தி மணம்	ெசய்
ெகா த்தால்,	இந் 	என்	மாளிைகயில்	உலவ	 யா .	அப்ேபா ம்	என்	மன
மாளிைகயில்	ேவ 	மங்ைக	உலவமாட்டாள்.	நான்	வ கிேறன்.	
(ேகாபமாகப்	ேபாகிறான்.)
-----------		
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இடம்	;	வீதி
உ ப்பினர்கள்	:	ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்திரப்	பட்டர்,	தர்மன்.	
(தர்மன்	வ கிறான்)	

ேகசவ	:	யார்,	தர்மனா?	ெசௗக்கியமாடா...?	

தர்மன்	:	 கந்தா ங்க.	நீங்க	 கந்தா ங்கேள!	 கமாத்தான்	இ ப்பீங்க;	ேகக்க
ேவ மா?	நம்ம	ராஜ்யம்	 ரா ம்இப்ப	 கமாத்தாேன	இ க் .	

பாலச்	:	ஒய்,	பார்த்தீரா,	பிரபஞ்ச	மா தைல!	தர்மன்	ராஜ்யம்	 ரா ம்
அறிந்தவனாகி	விட்டான்.	

தர்மன்	:	என்னங்கா	ேகவலமாகப்	ேபசறிங்க.	என்	மகன்	இப்ப	சிவாஜி	மகாராஜா
பட்டாளத்திேல	ேசர்ந் 	ஊர்	நாெடல்லாம்	 த்தி	வரான்ேல.	அவன்	ெசால்லித்தான்
ஊர்	க்ேஷமங்கள்	ெதரி .	நான்	என்னத்தக்	கண்ேட ங்க.	நான்	உண் .	ஏர்
உண் ன் 	இ க்கிறவன்	தா ங்கேள.	

ேகசவ	:	அ 	சரிடா	தர்மா!	உன்	மகன்	பட்டாளத்திேலயா	இ க்கான்?	

தர்மன்	:	ஆமாங்க!	

பாலச்	:	கர்மம்	யாைர	விட்ட ?	

தர்மன்	.	ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்றீங்க?	அவன்	பட்டாளத்திேல	ேசர்ந் 	மராட் ய
ராஜ்யத்ைத	கீர்த்தி	உள்ளதாக்கி	வர்றான்.	நல்ல	காரியந்தாேன	நடக் .	

ேகசவ	:	என்ன	மகா	நல்ல	காரியம்?	ஏண்டா	தர்மா!	ேதச	ேசைவ,	ராஜ	ேசைவ,
வீரம்	என் 	என்ன	தான்	ெபயர்	ேவண் மானா ம்	ைவக்கட் ம்;	சண்ைடன்னா
அதிேல	நடப்ப 	ெகாைலதாேன...	இல்ேலன் 	ெசால் வியா?	

தர்மன்	:	அ 	சரிங்க!	

ேகசவ	:	என்ன	சரி!	இல்ெல	தர்மா!	ேயாசித் ப்	ேப .	நம்ம	ராஜ்யம்.	நம்ம	ராஜா,



நம்ம	கீர்த்தி	இெதல்லாம்	இ க்கட் ம்	ஒ 	 றம்.	சண்ேடன்னா	அங்ேக
ம ஷாைள	ம ஷாள்	மி கங்கள்	ேபால	எதிர்த் ண் 	சாக	அ க்கிற
காரியந்தாேன	நடக்கிற .	இல்ேலம்பியா?	

தர்மன்	:	ஆமா!	எவ்வளேவா	ேப 	ம ஞ் 	ேபாறாங்க.	

ேகசவ	:	அப்ப ன்னா	அ 	ெகாைலதாேன?	தர்மன்	:	ெகாைலன்னா ம்	ேநாக்கம்
பா ங்க.	அ 	.	நல்ல தாேன.	

ேகசவ	:	ேநாக்கம்	இ க்கட் ம்டா	தர்மா.	ெகாைல	நடக்கிறதா	இல்ைலயா?	

தர்மன்	:	ஆமாங்க!	

ேகசவ	:	உன்	மகன்	பட்டாளத்திேல	ேசர்ந் ,	இந்தப்	ப ெகாைலயிேல
சம்பந்தப்பட் க்கிறான்.	ஆைகயினால்	பாவ	 ட்ைடைய	உன்	 ம்பத் க் ச்
ேசர்த்தி க்கிறான்.	நான்	ெசால்ேறன் 	வ த்தப்படாேத.	தர்மா!	நீ	எவ்வளேவா
நல்லவன்.	இ ந்தா ம்	உன்	மகனாேல	உனக் 	நரகவாசம்	சம்பவிக் ம்.	
தர்மன்	:	அய்ேயா	!	அப்ப ங்களா?	

ேகசவ	:	சாஸ்திரத்ைதச்	ெசால்ேறண்டா	தர்மா.	சாஸ்திரம்.	

பாலச்	:	ஏன்,	ஒய்!	பிரமாதமாகப்	ேப கிறீேர!	அேத	:	-	சாஸ்திரத்திேல,	அேத
சாபத் க் ம்	பிராயச்சித்தம்	ெசால்லியி க்ேக.

ேகசவ	:	யார்	இல்ேலன்னா?	ஏன்	ஒய்	ேநக் 	அ 	ெதரியா ன் 	நிைனத்தீேரா?
நான்	என்ன	சாஸ்திரத்ைத	சாங்ேகாபங்கமாகத்	ெதரியாதவனா?	இல்ைல;	என்ன
உம 	நிைனப் ?	ஒய்!	நான்	சாமான்யாளிடம்	சிட்ைச	ேகட்டவனல்ல	ஒய்!	சாட்சாத்
காகப்பட்டரிடம்	பாடம்	ேகட்டவனாக் ம்.	

பாலச்	:	ஓய்,	ேகசவப்பட்டர்	 ம்மா	ேபசாேத ம்.	நீர்,	மட் ந்தானா	காகப்பட்டரிடம்
பாடம்	ேகட்ட .	அவரிடம்	பிரதம	சிஷ்யராக	இ ப்பவர்	யார்	?	ெதரி ேமா	ேநாக்
ெசால் ம்	பார்ப்ேபாம்?	

ேகசவ	:	இ 	ெதரியாேதா?	ரங் 	பட்டர்.	

பாலச்	:	அந்தரங் பட்டர்	யார்	ெதரி ேமா?	



ேகசவ	:	என்ன	ஒய்	இ ?	ரங் 	பட்டர்	யார்	என்றால்	காகப்பட்டரின்	சிஷ்யர்.	

பாலச்	:	ரங் 	பட்டர்	காகப்	பட்டரின்	சிஷ்யர்.	காகப்பட்டர்	ரங் 	பட்டரின்	 .	இ
ெதரியாமதான்	ேகட்ேடனாக் ம்.	ரங் 	பட்டர்	யார்	என் 	ேகட்கிேறன்	ஒய்!	

ேகசவ	:	யார்?	நீர்தான்	ெசால் ேம...	

பாலச்	:	ேபாகட் ம்,	என்	அத்ைத	ெதரி ேமா	ேநாக் 	?	

ேகசவப்	:	ேநாக் 	ெரண் 	ேப ண்ேட	அத்ைதமார்.	நீர்	-	யாைரக்	ேகட்கிறீர்?

பாலச்	:	சிகப்பா	ஒல்லியா	இ ப்பாள்	ஒ 	அத்ைத.	

ேகசவ	:	ெகாஞ்சம்	வாயா தல்...	

பாலச்	:	ஒய்	வாயா தல்	இல்ைல	அவள்.	அவ	எதிேர	ெசால்லியி ந்தா	ெதரிஞ்
இ க் ம்	உம்	பா .	அவ ைடய	ெபயர்	அல 	.	நான்	ெசால்ற 	அவ	இல்ைல.
இன்ெனா 	அத்ைத.	கரப்பா	ெநட்ைடயா	இ ப்பாள்.	கா ண் 	ெபயர்.	அவ
ஆத் க்கார க் 	ரங் 	பட்டர்	ேநர்	தம்பிங்கா ம்.	

ேகசவப்	:	அப்ப ச்	ெசால் ம்	ஒய்!	ஒ 	நாள்	ரங் 	பட்டர்	 க்கத்திேல	பிதற்ற
ஆரம்பித்தார்.	கா 	.	கா ண் 	 விக்கிட் ந்தார்.	கங் 	பட்டர்	 ட
ேகாவிச்சிண்
என்னடா	உளறிண் க்ேகன் 	ேகட்டான்.	

தர்மன்	:	என்னங்க	இ .	சாஸ்திரம்	பிராயச்சித்தம் 	ஆரம்பிச் 	எங்ேகேயா
ேபாயிட் ங்கேள?	

ேகசவப்	:	ேபாயிட்ேலடா	தர்மா.	சாஸ்திரத்திேல	ெசால்லியி க்கிற	பிராயச்சித்தப்ப
உன்	மகன்	 த்தத்திேல	ெசய்தி க்கிற	பாப	கி த்தியங்க க் 	ஒ 	 த்தி
ேஹாமம்	ெசய்தால்	ேநாக் 	விேமாசனம்	உண் .	

தர்மன்	:	ெசல 	நிைறய	ஆ ேமா?	ேகசவப்	:	பிரமாதமா	ஆகா .	ஒ 	அற
வராகன்	பி க் ம்.	தர்மன்	:	அேடயப்பா!	ஆ 	 .	அவ்வள 	ஏ 	எங்கிட்ேட?	
ேகசவப்	:	தர்மா.	அைர	 	.	அதாவ ,	ஐம்ப 	வராகன்.	ஆ 	 	இல்ேல	.	

தர்மன்	:	அப்ப ச்	ெசால் ங்க.	நாள்	பா ங்க.	



ேகசப்	:	ஏன்,	நாைளக்ேக	திவ்யமான	நாள்.	

பாலச்	:	ஒய்!	ெராம்ப	லட்சணங்கா ம்!	நாைளக் க்	கரிநாள்	ெதரியாேதா?	

ேகசவப்	;	யா ங்கா ம்	ெசான்ன 	ேநாக் 	?

பாலச்	:	தர்மா!	நாைளக் க்	கரிநாள்.	ேகசவப்பட்டர்	அவசரப்பட் 	ெசால்லிவிட்டார்.
நாைளக் 	ம நாள்	ேஹாமம்	நடத்திவிடலாம்.
சந்திரேமாகன்

தர்மன்	:	சரிங்க!	நான்	வர்ேற ங்க.
(நமஸ்கரித் ப்	ேபாகிறான்	)	

ேகசவப்	:	ஓய்	இெதன்ன	வலிய	வர்ற	சீேதவிைய	உைதத் த்	தள் றீர்?
கரிநா ம்,	கத்தரிக்கா	நா ம் 	ெசால்லி	….

பாலச்	:	ேகசவப்பட்டேர!	உம்ம	 ைள	வரவர	வரண்	 ண்ேட	ேபாற .	நாெம	ெரண்
ேப ம்	நாைளக் 	அ த்த	கிராமத்திேல	சிரார்த்தத் க் ப்	ேபாக ேம,	அ
கவனமில்ல	ெம,	நாைளக் 	ேஹாமம் 	ெசான்னீேர?	

ேகசவப்	அட்டா	நான்	மறந்ேத	ேபாேனன்.	நல்ல	ேவைளயா	ேநாக்காவ 	கவனம்
வந்தேத.	

பாலச்	:	வரேவதான்	கரிநாள் 	ஒ 	ேபா 	ேபாட்ேடன்.	வா ம்	ேபாகலாம்.
(ேபாகிறார்கள்)
---------------		
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	சாந்தாஜி,	பாலாஜி.

(சாந்தாஜி ம்,	பாலாஜி ம்,	எதிர்	எதிேர	வந் 	சந்திக்கின்றனர்.)	
பாலாஜி	:	நமஸ்காரம்,	சாந்தாஜி	,	நமஸ்காரம்.	

சாந்	:	நமஸ்கார்.	நமஸ்கார்...	(ேபாகிறார்)	

பாலாஜி	:	ஏ 	சாந்தாஜி	ேகாபமாக	இ க்கிறீர்கள்?	

சாந்	:	(ேகாபத் டன்)	நான்	ேகாபமாக	இ ப்பதாக	யார்	ெசான்னார்கள்?	அந்தப்
பயல்தான்	ெசால்லியி ப்பான்.	சந்திரேமாகன்தாேன	ெசான்னான்?	

பாலாஜி	:	ஆமாம்	என் தான்	ைவத் க்	ெகாள் ங்கேளன்.

சாந்	:	மகா	ேயாக்கியன்	ேபால்	உன்னிடம்	பஞ்சாயத் க் 	வந் விட்டானா?	அவன்
ேயாக்கியைதையப்	பார்	நான்	கிளிப்பிள்ைளக் ச்	ெசால் வைதப்	ேபால்
ெசால் கிேறன்.	அேட,	 ந்தர்	என்	ேபச்ைசக்	ேகளடா	.	இந் 	என்	ஒேர	மகள்.
ழந்ைதைய	நான்	கண்ைணப்	ேபால்	காப்பாற் கிேறன்.	அவள்	எப்ப ேயா

உன்னிடம்	மயங்கிவிட்டாள்.	நீ	இந்தச்	சண்ைடக் 	மட் ம்	ேபாகாேத.	நீ	அவைளக்
கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாண் 	வீட்ேடா 	இ 	என் 	ெகஞ் கிேறன்.	அவன்	என்ன
ெசான்னான்	ெதரி மா?	வீரத்ைதப்	பழிக்காேத.	நாட் க் 	நான்	அ ைம.	என்
நாயகி ம்	நாட் க் ப்	பணிப்ெபண்'	-	என் 	எதிர்த் ப்	ேபசினான்.	ஏ 	லட்சம்
வராகன்	இ க்கிற 	என்னிடம்	அவன்	என்ைன	எதிர்த் ப்	ேப கிறான்.

பாலாஜி	:	ேபச்ேசா 	விட்டாேனன் 	சந்ேதாஷப்	ப ங்க	சாந்தாஜி.	அவன்	மகா
ெகட்டவன்	..	

சாந்	:	அவனா	அவன்	ெகட்டவனில்ைலேய.	அவ க் 	'ேதசம்,	ேதசம்'	என் 	ஒேர
ைபத்தியம்.	அ 	தவிர	அவனிடம்	 ைறேய	கிைடயா .	என்ன	ெசய்வெதன்
ெதரியவில்ைல	.	

பாலாஜி	;	ஏன்	ெதரியவில்ைல	?	இந் மதிக் 	ேவ 	ஒ 	ஆள்	பார்க்க



ேவண் ய தான்.	மகாராஷ் ரத்திேல	மாப்பிள்ைளக்கா	பஞ்சம்?	

சாந்	:	மகாராஷ் ரத்திேல	ஒேர	ஒ 	சந்திரேமாகன்தாேன	கிைடப்பான்.	

பாலாஜி:	தங்க க் 	ேமாகன்	மீ 	பற் 	என் 	ெசால் ங்கள்!

சாந்	:	இல்ைலெயன்றால்தான்	ெதால்ைலயில்ைலேய?	விரட் 	
விட் ப்ேபேன.	அவன்	இந் வின்	ெநஞ்சிேல ம்	 ந் 	ெகாண்டான்.	என்
உள்ளத்ைத ம்	ெகாள்ைள	ெகாண் 	விட்டான்.

பாலாஜி	:	 த்தி	ெசால்லிப்	பார்ப்ப தாேன?	

சாந்	:	நான்	ஏதாவ 	ேபச	ஆரம்பித்தால்	அவன்	அேகாரக்	 ச்சல்	ேபாட்
அடக்கிவி கிறான்.	

பாலாஜி	:	ஒ 	ேயாசைன!	இந்தக்	காதல்	இ க்கிறேத,	அ 	ஒ 	மாதிரியான
ெவறி	ேவ 	ஒ வர்	அந்தக்	காதைலத்	தட் ப்	பறித் 	வி வார்கள்	என்
ேதான்றினால்	ேபா ம்,	காதல்	பித் க்	ெகாண்டவர்கள்	கால யில்	வி ந்தாவ
காரியத்ைத	 த் க்	ெகாள்ள	 யல்வார்கள்.	

சாந்	:	விளங்கச்	ெசால்லப்பா?	

பாலாஜி	:	இந் மதிைய	ேவ 	யாேர ம்	காதலிப்பதாகத்	ேதான்றினால்	ேபா ம்;
தானாக	வழிக் 	வ வான்.	

சாந்	:	அ 	எப்ப 	சாத்தியமா ம்?	

பாலாஜி	:	நான்	ஏற்பா 	ெசய்கிேறன்	ஒ 	ஆைள.	இந் ைவக்	காதலிப்ப 	ேபால்
நடந் 	ெகாள்ளச்	ெசால் கிேறன்.	'	

சாந்	:	விைளயாட் 	விைனயாகிவிட்டால்?	

பாலாஜி	:	ஆகா ;	ஆகா .	நான்	கவனித் க்	ெகாள்கிேறன்.	

சாந்	:	யாைர	ஏற்பா 	ெசய்கிறாய்?	அவன்	ேயாக்கியனாய்	இ க்க	ேவண் ம்.
சபலப்	 த்தி	 டா .	இந் விடம்	உண்ைமயாகேவ	காதல்	ெகாண் 	விடக் டா .	



பாலாஜி	:	எனக் த்	ெதரியாதா?	உங்க க் ப்	பக ைரத்	ெதரி மா?	

சாந்	:	அவனா?	 த்தப்	பயங்ெகாள்ளிப்	பயலாச்ேச!	ெபண்களிடம்	ேபசேவ
ெதரியாேத.	

பாலாஜி	:	அப்ப ப்பட்டவைன	நம்பித்தான்	இந்தக்	காரியத்தில்	இறங்க	ேவண் ம்.
எப்ப 	நடந் 	ெகாள்வ 	என் 	நான்	அவ க் க்	கற் க்	ெகா க்கிேறன்.	என்
தந்திரத்ைதப்	பா ம்.	ஒ 	வாரத்தில்	அவைனக்	காதலன்	ேவஷத்தில்	உம
மாளிக்ைகக் 	அ ப்பி	ைவக்கிேறன்.	ம்...	ெசல க் 	மட் ம்...
(பணத்ைத	ம யிலி ந் 	எ த் 	)

சாந்	:	ஒ 	சல்லி டத்	தர	 யா .	இந்த	இ 	வராக க் ேமல்.	

பாலாஜி	:	இதிேலேய	 த் 	ைவக்கிேறன்.	ெவற்றி	கிைடத்த ம்	தாங்களாகேவ
இனாம்	தராமலா	ேபாகப்	ேபாகிறீர்கள்.	

சாந்	:	பார்ப்ேபாம்	ேபாய்வா ம்	ெஜயத் டன்.	
(சாந்தாஜி	ேபாகிறார்)	

பாலாஜி	:	சரியான	ேவைல	கிைடத்த .	நம்ம	சாமர்த்தியம்	இப்ப 	இ க் 	அவ
என்னடான்னா	நம்ம	 ட்டாள் 	ெநைனக்கிறா,	நிைனக்கிறாளா?	ெசால்லேவ
ெசால்றா..	ஆைசயிேல	...	ஆைசயிேல...	(ேபாகிறான்)
-------------		

	

	

	

	

	

	



������	-	8
இடம்	ஆ	:	வி ந் 	மண்டபம்	
உ ப்பினர்கள்	:	சிட்னீஸ்,	சிவாஜி,	சர்தார்கள்,	நடனமா .
(நடனம்	நடக்கிற .	ஆசனங்கள்	வரிைசயாகப்	ேபாடப்பட் க்கின்றன.	 கப்பில்
ெபரிய	ஆசனம்.	சிட்னீஸ்	உலவியப்ப 	இ க்க	சர்தார்கள்	வ கின்றனர்.)

சிட்னீஸ்	:	வா ங்கள்	வா ங்கள்	மராட் ய	சர்தார்கேள	வந் 	அம ங்கள்.	உங்கள்
வ ைகைய	மாவீரன்	சிவாஜி	"	மிக ம்	ஆவேலா 	எதிர்பார்த் க்
ெகாண் க்கிறார்.	
1.	சர்தார்	:	சந்ேதாஷம்	வி ந்ைத	இந்த	மண்டபத்திேலேய	நடத்திவிட	உத்ேதசமா?

சிட்னீஸ்	:	ஆமாம்!	அந்தப்	ெபரிய	மண்டபத்ைத	ஆ தக்	காட்சிச்
சாைலயாக்கிவிட்டார்.	

2.	சர்தார்	:	இ வரிைசகள்	உள்ளன.	சரி,	அேதா	ஒ 	ஆசனம்	இ க்கிறேத,
கப்பில்	தனியாக.	அ 	ஏன்?	அ 	யா க் ?	

சிட்னீஸ்	:	அந்த	ஆசனத்தில்தான்.	அஞ்சா	ெநஞ்சன்	சிவாஜி	அமரப்	ேபாகிறார்.	

1.	சர்தார்	:	அமரட் ம்.	ஆனால்	அந்த	ஆசனம்	இ வரிைசகளிேலேய	ஏேத ம்
ஒன்ேறா 	ேசர்த் ப்	ேபாடப்படாமல்	தனியாக,	இ 	வரிைசக் ம்	ேமலாக,
உயரமாகப்	ேபாடப்ப வாேனன்?	

சிட்னீஸ்	:	வி ந் க் 	அவர்	தைலைம	தாங் பவர்	என்ற	 ைறயிேல,	இ 	ேபால்
அைமத்ேதாம்.	1.	சர்தார்	:	அைத	நாங்கள்	ஆட்ேசபிக்கிேறாம்.	

2.	சர்தார்	:	இப்ப 	இ க் ம்	என் 	ெதரிந்தி ந்தால்	வி ந் க் 	வரச்
சம்மதித்தி க்கமாட்ேடாம்.	

1.	சர்தார்	ஏன்	இப்ப 	எங்கைள	வரவைழத் 	அவமானம்	ெசய்ய	ேவண் ம்?	

சிட்னீஸ்	:	அவமானமா?	இந்த	ஆசன	அைமப் 	 ைறயா	உங்கைள	அவமானம்
ெசய்கிற ?	



1.	சர்தார்	:	மானாபிமானம்	விஷயமாய்,	மகா பவேர!	எங்க க் க்	ெகாஞ்சம்
அக்கைர	உண் .	அவ்வள தான்.	

சிட்னீஸ்	:	மராட் யத்ைத	வாழ்விக்க	வந்த	மாவீரனின்	ேபச் க் 	ம 	ேபச் 	ேபசி
அறியாத	மராட் ய	சர்தார்களா,	இப்ப 	ஆட்ேசபைன	 வ ?	

2.	சர்தார்	:	'ேபா,	இந்தக்	களத் க் ;	தாக் ,	அந்தப்	பைடைய!	அதன்	அளைவப்
பற்றி	அத்தேவண்டாம்.	தாண் ம்	அந்த	அகழிைய'	என் 	அவர்
கட்டைளயிட்டேபா 	ஏன்	என் 	ேகட்டதில்ைல.	ஆ ேமா	என் 	ேயாசித்ததில்ைல.
சாம்ராஜ்யம்	சி ஷ் க்க	ேவண் ம்	என்ற	ஒேர	ஆர்வத்தால்.	ஆனால்	சிட்னீஸ்
சாம்ராஜ்யம்	தர்ம	 ன்ய	ராஜ்யமாக	இ க்க மா	சம்மதிக்க	 ம்?	

1.	சர்தார்	:	மிக	மிக	சாமான்யர்க க் ம்	விளங்கக்	 ய	கலாச்சாரத்ைதேய
மறந் 	விட்டார்கேள	இப்ேபாேத.	அவர்	எங்கள்	ெநஞ் க் 	உரம்	ஊட் யவர்தான்.
ஆனால்	எம 	 லத் க் மா	நஞ் 	ஊட்ட	இடம்	தரேவண் ம்?	

2.	சர்தார்	:	சிவாஜி	வீரர்,	தீரர்,	தியாகி,	ேதேசாத்தாரகர்.	எல்லாம்	சரி.	ஆனால்
அவர்	உயர்ந்த	ஜாதியினரல்ல.	 யானவர்	 லம்.	பிர ,	ேகார்பாதி,	நிம்பால்கர்,
சவாந் 	ேபான்ற	உயர் ல	மக்கள்	 ள்ள	இந்த	இடத்திேல	அவர்	தைலைம
வகிப்ப 	 ைறயாகா .	 லதர்மத் க் 	இ 	தகா .	
1.	சர்தார்	:	வி ந் க் த்	தைலைம	தாங்க,	அந்த	உயர்ந்த	ஆசனத்தில்	அவர்
அமர்வதற் 	நாங்கள்	சம்மதித்தால்,	எங்கள்	 லங்கைள	விட	அவர்	பிறந்த	 லம்
ேமலான 	என் 	நாங்கள்	ஒத் க்	ெகாண்டதாக	அல்லவா	அர்த்தப்ப ம்?	

2.	சர்தார்	:	அ 	எங்ஙனம்	சாத்தியப்ப ம்?	எப்ப 	அைத	ஒப் க்	ெகாள்ள	 ம்?
நாங்கள்	அைனவ ம்	சிவாஜியி ைடய	வீரத்ைத	ஒத் க்	ெகாள்கிேறாம்.	ேபாரிேல
அவர்	 லி;	ஆட்ேசபிப்பார்	இல்ைல.	அவ க்காக	வாள்	ஏந்தி	ைவயகத்தின்	ேகா
வைர	ெசன் 	ேபாரிட ம்	தயாராகேவ	இ க்கிேறாம்.	ஆனால்	எங்கள்
லத்ைதவிட	அவர்	பிறந்த	 லம்	ேமலான 	என் 	ஏற் க்	ெகாள்ள	 யா

நான்.	

1.	சர்தார்	:	நா ம்	தான்!

2.	சர்தார்	:	நா ம்	தான்!
(சிட்னீஸ்	ேகாப ம்	ேசாக ம்	ெகாண் )	

சிட்னீஸ்	:	 வான	ேபச்சா	இ ?	



1.	சர்தார்	:	ஆமாம்!	ஒ 	நா ம்	சம்மதிக்க	மாட்ேடாம்.	 லதர்மத்ைத	இழக்க
மாட்ேடாம்.	இ 	வி ந்தல்ல	;	விஷ ட் மிடம்.	எங்க க் 	இங் 	ேவைலயில்ைல.	

(எல்ேலா ம்	ேபாகின்றனர்.	சிட்னீஸ்	ேகாபத்ேதா 	தட் கைள	வீசி	எறிகிறான்)	

சிட்னீஸ்	:	வி ந் 	மண்டபம்	விவாத	மண்டபமாகிவிட்ட .	 கலிக்க	ேவண் ய
டத்திேல,	ேகாப ம்,	ெகாந்தளிப் ம்,	 ண்டன.	சிவாஜியின்	வீர	உ வம்	

(சிவாஜி	அப்ேபா 	சிட்னீஸ்	அறியாவண்ணம்	பின் றமாக	வந் 	சிட்னீஸ்
ேப வைதச்	ேசாகமாகக்	ேகட்டல்)	
அவ ைடய	ெவற்றிகள்	.	அவர்	உ வாக்கிய	 திய	மராட் யம்	எ ேம	அந்தச்
சர்தார்களின்	கண்க க் த்	ெதரியவில்ைல.	அவர்க ைடய	 லம்	மட் ேம
ெதரிகிற .	 லேபதெம ம்	ேதள்	ெகாட் ய	 ரங் கள்.	வி ந் 	மண்டபத்திேல
இந்த	விபரீதம்	ேநரிட்ட 	ெதரிந்தால்	வீரத்தைலவன்	விசாரத்தில்	ஆழ்ந்
ேபாவாேர.	

(சிவாஜி	வர,	அவர்	 ன்	மண் யி கிறான்)	
சிவாஜி	விசாரம்	எழாமல்	இ க்க	 மா	சிட்னீஸ்?	எவ்வள 	அ ம்பா
பட் க்கிேறாம்,	ேசார்ந் 	கிடந்த	"	மராட் யத் க் ப்	 த் யிர்	அளிக்க,
விேமாசனமில்ைல.	வி தைல	இல்ைல	என் 	எண்ணி	ஏங்கிக்	கிடந்த	நாட் ேல,
விட் க்ேகார்	வீரைனக்	 ட் ேனாம்.	விேராதிகைள	 றிய த்ேதாம்.	ெவற்றி	ேமல்
ெவற்றி	ெபற்றேபா 	எந்த	சர்தார்கள்	நம்	கண்	காட் ய	வழி	ெசல்லக்	காத்
கிடந்தனேரா	அவர்கேள	அல்லவா	இன் 	விதண்டாவாதம்	ேப கின்றனர்.	நண்பா!
வி ந் 	மண்டபத்திேல	நடந்த	விவாதத்ைத	நான்	சற் 	ெதாைலவிலி ந்
ேகட் க்	ெகாண் தான்	இ ந்ேதன்.	வி ந் 	மண்டபத்திேல	விஷப் ைகைய	 ட்
விட்டனர்.	வீரன்	தான்,	ஆனால்	 லம்	என் 	ேகட்கின்றனர்.	நிம்பார்க்கார்	 லமாம்!
ேகார்பாத் லமாம்	-	சவாந் 	 லமாம்!	இைவகெளல்லாம்	நான்	களத்திேல	க ம்
ேபாரிடக்	கிளம்பிய	ேபா 	எங்ேக	ேபாயின?	 யானவ க் 	வி தைலப்	ேபாைர
நடத்த	அ மதியி ந்த .	ஒ 	 யானவ க் 	வி தைலப்	ேபாைர	நடத்த
அ மதி	இ ந்த .	ஆனால்	ஒ 	வி ந் க் த்	தைலைம	தாங்க.	 ல	தர்மர்
தைடவிதிக்கிற .	இந்த	நிைலயில்	நா 	இ க்கிற .	

சிட்னீஸ்	:	வீரத்	தைலவேன!	விசாரத்ைத	வி ங்கள்.	அவர்களின்	விதண்டா
வாதத்ைத	 றிய க்க	 யாமலா	ேபா ம்,	மைலகைளத்	 ளாக்கிய	நம்மால்	?	

சிவாஜி	:	வீரம்	ேப கிறாய்	சிட்னீஸ்?	விஷத்ைதக்	கக்கி	விட் ச்
ெசன்றி க்கிறார்கள்.	பார்த்தாேய?	நீதாேன	பார்த்தாய்?	



சிட்னீஸ்	:	பார்த்ேதன்;	சிந்தித்ேதன்;	ஒ 	 க் 	வந்தி க்கிேறன்.	

சிவாஜி	:	என்ன?	

சிட்னீஸ்	:	மராட் ய	மண்டலம்	உ வாகி	விட்ட .	 திய	ஜீவன்	ஏற்பட் விட்ட .
எனி ம்	தாங்கள்	மட் ம்	இன் ம்	பைழய	சிவாஜியாகேவ	இ க்கிறீர்கள்.
அதனால்	தான்	பழைமயில்	ப ந் 	ேபா ள்ள	அந்த	சர்தார்கள்,	 லதர்மம்
ேப கிறார்கள்.	அவர்களிடம்	ேகாபித் ப்	பயனில்ைல.	வாதா ம்	பயனில்ைல.
அவர்கள்	 ண்ணிய	ஏ கைள	ெபாதி	ெபாதியாகக்	ெகாண் 	வந் 	ெகாட் வர்,
தம 	கட்சிக் 	ஆதர 	ேதட.	ஆகேவ	அஞ்சா	ெநஞ்சேன!	தாங்கள்	ம டா
பிேஷகம்	ெசய் க்	ெகாண் 	மகாராஜாவாகிவிட	ேவண் ம்.	
(சிவாஜியின்	 கத்திேல	ேலசான	மலர்ச்சி	ஏற்ப கிற )	
மகாராஜா	ஆன	உடேன	நிம்பால்க ம்,	ேகார்பா ,	சவாந் ம்,	பிர ம்,	காயஸ்த ம்,
பிற ம்	சகல	 லத்தவ ம்	தாமாகேவ	தங்கைள	ேமலான	 லம்	என் 	ஏற் க்
ெகாள்வர்.	ஏெனனில்	மகிடாபிேஷகமானால்,	தாங்கள்	மாகராஜாவாகிறீர்.

த்திரியர்	ஆகிவி கிறீர்.	 த்திரிய	 லமான ம்,	மற்ற	 லத்தவர்	ஒ
ைற ம்	 வதற்கில்ைல.	இ தான்	சரியான	வழி.	இன்ைறய	சம்பவம்	காட் ம்

பாடம்.	

சிவாஜி	:	பட்டம்	 ட் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்!	

சிட்னீஸ்	:	ஆமாம்!	 லப்ெப ைம	ேப ேவாரின்	ெகாட்டத்ைத	அடக்க	அ தான்
வழி.	தைட	 றா 	எனக் 	அ மதி	தா ங்கள்.	பட்டாபிேஷகத்திற்கான
ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்கிேறன்.	பரத	மண்டலேம	 ரிப்பைட ம்;	வம்பர்களின்	வாய்
தானாக	அைட ம்.	

சிவாஜி	:	உன்	ேயாசைனப்ப ேய	ெசய்ேவாம்.	பல க் ம்	இந்த	அபிலாைஷ
இ க்கிற .	

சிட்னீஸ்	:	ெசய்தி	ேகட்ட ம்	மராட் யேம	 ள்ளி	எ ம்	மகிழ்ச்சியால்.	நான்
ெசன் 	அந்தக்	காரியத்ைதக்	கவனிக்கிேறன்.	
(சிட்னீஸ்	மகிழ்ச்சி டன்	ஒ கிறான்)
----------------		
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்திரப்பட்டர்,	வீரர்கள்.	

ேகசவ	:	ஒய்	ஒய்!	வா ம்	இப்ப 	காலம்	எவ்வள தைலகீழா	மாறிண் 	ேபாற
பார்த்தீேரா?	

பால்	:	என்ன!	ேநக் ப்	 ரியல்ைலேய?

ேகசவ	:	ேவதம்,	சாஸ்திரம்,	ஆச்சாரம்,	அ ஷ்டானம்,	ேநமம்,	நிஷ்ைட	எல்லாம்
பாழ்.	பாழாகிப்	ேபாச் ங்கா ம்.	தைலைய	ெவளிேய	நீட்ட	 யா 	ேபாலி க்
இனி.	

பால	:	ஏன்	ஒய்!	விஷயத்ைத	விளக்கமா,	சாவதானாமா,	சாந்தமா	ெசால் ேம!
வறட் க்	 ச்சல்	ேபாட் ண்ேட	இ க்கேறள்?	

ேகசவ	:	ஆமாம்,	ஒய்!	இனி	நம்ம	ேவத	சத்தேம	இந்த	மராட் ய	மண்டலத் க்
வறட் க்	 ச்சலாகத்தான்	ேதாணப்	ேபாற .	தைலக் த்	தீம் 	வர்ற 	.
ெதரியாெம,	சாஸ்திரம்	அழிக்கப்ப கிற .	அறியாெம	அவாள்	அவள்	வயி
ெநைறஞ்சா	ேபா ம் 	இ ந்தா	என்ன	ஆற 	ஒய்?	நம்ம	 லம்,	ேகாத்திரம்,
ர்வெப ைம	சகல ம்	பாழகிற 	சர்ேவஸ்வரா!	

பால்	:	ஆத்திரமாப்	ேபசினா	ஆயாசமாத்தான்	இ க் ம்.	நிதானமாய்ப்	ேப ம்	ஒய்!	

ேகசவ	:	 யைல	ஒய்	நிசமாச்	ெசால்ேறன்.	மன 	பதறிண் 	இ க் .
பதறாமலி க் ேமா,	மகாபாவம்	நடக்க	இ க் ம்	ேபா 	நமக் த்	ெதரியற .
ெதரிந் ம்	நாம்	அைதத்	த க்காமல்	இ க்கிற ண்ணா	,	ஒண் 	,	நாம்
மரக்கட்ேடண் 	அர்த்தம்.	அல்ல 	நா ம்	அந்தப்	பாவத் க் ச்	சம்மதிக்கிற
சண்டாளர்கள் 	அர்த்தம்.	சம்மதிக் ேமா	மன ?	சம்மதிக் ேமாண்
ேகக்கேறன்.	

பால்	:	சம்மதிக்கா !	சாஸ்திரம்	அழிக்கப்ப வைதப்பார்த் ண் ,	சகிச்சிண்
இ க்கத்தான்	 யா .	



ேகசவ	:	 யா ண் 	ெசால்லிண் 	 க்காேல	அ ண் ந்தா	ேபா மா?	

பால்	:	ேவேற	என்ன	ெசய்யிற ?	என்ன	ெசய்ய	 ம்	நம்மாேல..?	

ேகசவ	:	மண் 	மண் !	ஏன்	ஒய்	 யா ?	ஏன்	 யா ண் 	ேகக்கேறன்.

பால	:	 ம்மா	இ ம்	ஒய்!	இ 	என்ன	மாடா	ேபா	.	மரமா	ேபா,	 ச்சியா	ேபா,	 வாய்
ேபான் 	சாபங்	ெகா க்கிற	காலமா?	இல்ேல.	நம்ம	ைகயிேல	அக்கினி
இ க் ண் 	ெசான்னா	ஊரார்	ேகட் 	பயப்படற	காலமா?	காலத்ைத
அறிஞ் ண் 	ேப ம்.	கர்ச்சைன	ெசய்ய ம்னா	சிங்கமா	இ க்க	ேவ ேமா?	

ேகசவ	:	காலத்ைத	அறிஞ்சிண் 	மட் மில்ெல	ஒய்	காலம்.	இன் ம்	வரவர
எவ்வள 	ெகட் ப்	ேபாகப்	ேபாற ண் ம்	ெதரிஞ் ண் தான்	ேபசேறன்.	
(வீரர்கள்	ெகா 	ஏந்தி	 ழக்கத் டன்	வ தல்)	
அேட	ெகாஞ்சம்	நில் !	என்ன,	ஒேர	 ச்சல்	ேபாட் ண் 	ேபாேறேள.	என்ன
விேசஷம்?	

வீரன்	:	மகாராஷ் ர	வீரன்,	மாவீரத்	தைலவன்	சிவாஜி	மகாராஜா க் ப்
பட்டாபிேஷகம்	நைடெபறப்ேபாவ 	உங்க க் த்	ெதரியாதா?	

ேகசவ	:	ஆமாம்!	ேகள்விப்பட்ேடாம்.	என்ன	அ க் ?	
வீரன்	:	பட்டாபிேஷகத்தன் 	சிவாஜி	பவனி	வ வதற்காக	பாஞ்சாலத்திலி ந்
த விக்கப்பட்ட	பஞ்சகல்யாணி	ஊர்வலமாக	அைழத் ச்	ெசல்லப்ப கிற .
நாங்கள்
ேபாகிேறாம்.	சிவாஜி	மகாராஜா க் 	...	ேஜ.	

ேகசவ	:	எவ்வள 	 ணிச்சல்	இந்த	சிவாஜிக் 	இவன்	என்ன	 லம்?	இவன்
லத் க் க் 	சாஸ்திரம்	என்னவிதமான	த மத்ைதக்	 றியி க்கிற .

என்பைதத்	 ளி ட	ேயாசிக்காமப்ப க் ,	இவன்	ராஜ்யாபிேஷகம்	ெசய்
ெகாள்ளப்	ேபாகிறானாேம.	அ க் ேமா!	சாஸ்திரம்	சம்மதிக் ேமா?
(எதிேர	ேமாேராபந்த்	வ கிறார்)	

பால	:	ஒய்!	அேதா	ேமாேராபந்த்	வ கிறார்.	அவரிடம்	 ேவாம்.

ேகசவ	:	எந்த	ேமாேராபந்த்?	

பால்	:	நம்மவர்தான்	ஓய்!	



ேகசவ	:	நம்ம	 லந்தான்.	ஆனால்	அவர்	இப்ேபா	சிவாஜியினிடமல்லவா	ேவைல
ெசய் ண் க்கிறார்?	 தன்	மந்திரி	ஸ்தானமல்லேவா	வகிச்சிண் க்கிறார்.
அவர்	சிவாஜியின்	சார்பாகத்தான்	ேப வார்.	அவன்	பட்டாபிேஷகம்	ெசய்
ெகாள்வ 	சாஸ்திர	சம்மதமான	காரியம் 	ேப வார்.	

பால	:	அசட் த்தனமான	 க் 	அவசரப்பட் 	வராதீர்.	ேமாேராபந்த்
சிவாஜியிடம்	ெபரிய	உத்திேயாகம்	பார்த் ண் 	வ பவரானா ம்,	நம்ம	அவர்
லம்.	நம்மவா	எங்ேக	இ ந்தாலம்	 ல	ஆச்சாரத்ைத ம்,	அவர்	அந்த

ஆச்சாரத் க் 	ஆதாரமாய்	இ க்கிற	சாஸ்திரத்ைத ம்	ஒ நா ம்	அழிஞ்
ேபாகப்	பாத்திண் க்க	மாட்டா.	ேவ மானாப்	பா ம்.	அேதா,	அவேர
வந் விட்டார்.	வர ம்.	வர ம்	

ேமாேரா	:	ராம்	ராம்	என்ன	பாலச்சந்திரபட்டர்	வாள்	.	ஓேகா!	ேகசவப்பட்டரா?
ஆமாம்,	என்ன	ேகாபமாகப்	ேபச் க் ரல்	ேகட்டேத?	

ேகசவ	;	ேபச் க்	 ரல்தாேன?	இனி	அதிக	நாைளக் 	இரா .
நிர்ச்சந்த யாகிவி ம்.	ஸ்மசான	சந்த 	இ க் ம்.	கவைலப்பட	ேவண்டாம்.	

ேமாேரா	:	என்ன,	ேகசவப்பட்டேர!	ஏேதா	ெவ ப்பைடந்தவர்	ேபாலப்	ேபசேறேள?	

ேகசவ	:	ெவ ப்பில்ைல	ஸ்வாமி,	ெவ ப்பில்ைல!	ேவதைன	தாங்க	 யாத
ேவதைன.	ேவதம்	நாசமாகிற .	ேவதியர்கள்	வ த்த	விதி ைறகள்
நாசமாகின்றன.	சாஸ்திரம்	அழிகிற ;	தர்மம்	அழிகிற ,	ேவதைன
யில்லாமலி க் ேமா?

ேமாேரா	:	எைதக்	 றித் ப்	ேப கிறீர்,	இவ்வள 	ஆக்ேராஷத்ேதா ?	

ேகசவ	:	ஆக்ேராஷமா?	இ வா?	ேமாேராபந்த்!	ேமாேராபந் 	நீர்	ஞான ன்யரல்ல.
நம 	 லதர்மம்,	 லப்ெப ைம	அறியாதவரலல்ல.	

ேமாேரா	:	அறிந்தி க்கிேறன்.	அதனால்	என்ன	ஸ்வாமி,	அேடேட!	அைதச்
ெசால்கிறீர்களா?	

ேகசவ	:	அெதன்ன	ஸ்வாமி,	அவ்வள 	சாதாரணமாகப்	ேப கிறீர்,	சர்வ	நாசம்
சம்பவிக் ம்	காரியமல்லவா	அ .	சிவாஜி	என்ன	 லம்?	அந்தக்	 லத் க்
என்ன	கடைம?	 த்திரிய	 லமல்லவா	அரசாளலாம்.	ராஜ்யாபிேஷகம்	உண் .	



ேமாேரா	:	 த்திரிய க் த்தான்	சிவாஜி	 யற்சிக்கிறான்.	
ேகசவ	:	நீர்	பார்த் க்	ெகாண் 	இ க்கிறீர்.	மார்பிேல	 ப்பிரி ம்	இ க்கிற .
அறிந் 	பயன்?	ெசந்தாமைர	நிைறந்த	தடாகத்திேல	 ரட் 	எ கள்	இறங்கி
தாமைரையத்	 வம்சம்	ெசய்வைதப்	பார்த் ம்,	அைதத்	த க்காமல்	இ ந்
ெகாண்ேட,	தாமைரயின்	அழ 	ேநக் 	நன்னா	ெதரி ேமன் 	ேபசிண் ந்தா
ேபா மா?	 த்திமான்	ெசய்கிற	காரியமா	இ ?	

ேமாேரா	:	நீர்	எைதக்	 றிப்பி கிறீர்?	

ேகசவ	:	உம்	மகன்	எதிரிேலேய	நம்ம	சாஸ்திரம்	-	நாசமாவைதத்தான்
றிப்பி ேறன்.	சிவாஜி	பட்டாபிேஷகம்	ெசய் க்	ெகாள்ளப்	ேபாறானாேம?	

ேமாேரா	:	ைபத்தியக்காரர்	பார்த் க்	ெகாண் 	 ம்மாவா	இ ப்ேபன்?	ேநக்
ெதரியாதா,	ேவதாச்சாரம்	ெகடக் டா 	என்கிற	விஷயம்.	

ேகசவ	;	அப்ப யானா	த த்தீேரா?

ேமாேரா	:	கண் ப்பாக	பட்டாபிேஷகத்ைத	சாஸ்திர	விதிப்ப 	ெசய் க்	ெகாள்வ
மகாபாவம்.	அந்தப்	பாவகாரியத் க் 	நான்	உடந்ைதயாய்	இ க்க	 யா .
த த்ேத	தீ ேவன்.	எதிர்த்ேத	தீ ேவன்	என் 	ெதளிவாக,	தீர்மானமாகக்
றியாகிவிட்ட .	

பாலச்	:	பார்த்தீரா,	ஒய்...	நான்	ெசான்ேனனல்லவா.
(ேகசவப்பட்டர்	ேமேராைவத்	த வி)	

ேகசவ	:	 மிக்க ம்	ஸ்வாமிகேள!	ஆத்திரமாகப்	ேபசிவிட்ேடன்.	தங்கள்
லப்ெப ைமைய	உணராமல்.	த த்தீேரா?	ஆரிய	 ல	ரட்சகர்	நீர்.	ேவதாகம

பா காவலர்	நீர்.	ேமாேரா	:	இ 	கலிகாலம்.	கலிகால	த மப்ப 	இப்ேபா
ேலாகத்திேல	 த்திரிய	 லேம	கிைடயா 	என் 	 றிேனன்.	

ேகசவ	:	ஆதாரம்	என்ன	 றினீர்?	

ேமாேரா	:	ஏன்,	அந்தக்	காலத்திேலேய	பர ராமர்	 த்திரியப்	 ண்ைடேய	அழித்
விட்டாேர	.	 த்திரியர்	ஏ 	இப்ேபா 	என் 	ேகட்ேடன்.	சிவாஜிக் ப்	பட்டம்
ட் வ 	என்பதற் 	எந்த	சனாதனி ம்	சம்மதிக்க	 யா 	என்
றிவிட்ேடன்.	ஆைகயாேல	ஆத்திரப்பட் 	ஏேதேதா	 விண் க்க	ேவண்டாம்.



நம 	ஆரிய	ேசாதராளிடம்	ேபசி	இ 	விஷயமாக,	அைனவைர ம்,	ஒன்
திரட் ம்.	சிவாஜி	சம்மதம்	ேகட் 	அ ப் வான்.	 யா '	என் 	ஒேரய யாய்க்
றிவி ம்.

ேகசவ	:	ஆஹா!	இப்ேபாேத	கிளம் கிேறன்!	நம்ம	ேசாதராளிடம்	ெசால்கிேறன்
விஷயத்ைத.	 ட்சமமா	இரண்ெடா 	வார்த்ைத	ெசான்னாக் ட	 ரிந்
ெகாள்வாேள	நம்மளவா.

ேமாேரா	:	ெசய் ம்	ஸ்வாமி!	 தலில்	ேபாய்	அந்தக்	காரியத்ைதச்	ெசய் ம்.	நான்
பட்டாபிேஷகத்ைத	நடக்க	ஒட்டாதப 	என்னாலான	காரியெமல்லாம்	ெசய் ண்
இ க்ேகன்.	

ேகசவ	:	மனம்	நிம்மதியாச் .	ம மாந்தாதா	கால	ஏற்பா 	சாமான்யமா?	நான்
வர்ேரன்.	வா ம்	ஒய்,	பாலச்சந்திரேர	வா ம்,	ேபாய்க்	காரியத்ைதக்	கவனிப்ேபாம்.
------------------		
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இடம்	;	பாலாஜி	வீ 	
உ ப்பினர்கள்	:	பாலாஜி,	பக ர்.	

(பாலாஜி	ஒைலச் வ 	 ரட்ட	பக ர்	தைலையச்	ெசாறிந் 	நிற்கிறான்)	

பாலாஜி	:	பக ர்	பாடத்ைதப்	ப டா	

பாலாஜி	:	ஏண்டா!	நீ	என்ன,	சின்ன	பாப்பாவா?	கடாப்	ேபால	வளர்ந்தி க்க...
ஏண்டா,	பயத் க் 	இடம்	 க்கிேற?	

பக ர்	:	நானா	இடம்	ெகா த்ேதன்?	பயம்	அந்த	இடத்ைதப்
பி த் க்ெகாண்டேத.	பாலாஜி	:	பி ச் க்	ெகாள்ள மில்ேல;	அைடச் க்
ெகாள்ள மில்ேல.	வீண்	ெபா 	ேபாக்காேத.	ஆரம்பி,	பாடத்ைத.

பக ர்	:	ேநற்ைறய	பாடத்ைதத்தாேன?	

பாலாஜி	:	ஆமாம்!	அ க் 	ஏண்டா	அ 	ெதாைலக்கிேற?	ஐயா!	உனக்
எத்தைன	தடைவ	ெசால்ற .	 கத்ைத	இப்ப ச்	 ளிக்கக்	 டா ண் 	.	ேடய்!
ெகாஞ்சம்	 ன்சிரிப்பா	இ ண்டா,	எங்கப்பா!
(பக ர்	சிரிக்க)	

அப்ப யில்ேலடா	இப்ப 	-
ன்சிரிப் )	

பக ர்	:	வரலிேய	பாலாஜி!...	 ன்சிரிப் 	வாண்ணா	வ ம்;	ேபாண்ணா	ேபா ேமா?
நான்	 ன்சிரிப்பா	இ க்கத்தான்	பார்க்கேறன்..	 யலிேய.	

பாலாஜி	:	 யலியா?	அைர	வீைச	அல்வாண்ணா	ஒேரய யா	வி ங்க	மட் ம்
ெதரி மா?	(பக ர்	சிரிக்க)	ம்...	அேததான்.	அேதான்	 ன்சிரிப் ...	

பக ர்	:	இதா	 ன்சிரிப் ...?	

பாலாஜி	:	பாடத்ைதச்	ெசால் .	



பக ர்	:	 க்கனிேய!	சக்கைரேயா	ேதேன!	பாேல!	

பாலாஜி	:	ஏண்டா	நி த்திட்ேட?	

பக ர்	:	திைர	இ க்ேக.	பாலாஜி	:	திைர	இன் ம்	எ க்கல்ைலயா?
(திைரைய	எ த்த ம்)

பக ர்	:	உன்ைன	நான்	ெபறாவிட்டால்	என்	உயிர்	ேபா ம்.	பாலா	:	ஏண்டா	உயிர்
ேபா ம் 	ெசால்லிக்கிட் 	'மரம்	ேபால	நிண்ணா	மங்ைகேயாட	மன 	இள மா?
உயிர்	ேபா ம் 	ெசால் ம்	ேபாேத	உயிர்	ேபாயிட்டா	மாதிரி	ஆயிட	ேவணாமா?	

பக ர்	:	எங்ேக	?	

பாலாஜி	:	ேதா	பார்ரா!	 க்கனிேய!	சக்கைரேய!	ேதேன!	பாேல!	இப்ப ேய
ெசால்லிக்கிட்ேட	அ ேக	ேபாக ம்.	நீ	ேபா ம்	ேபா 	அவ	வில வா.	ெவவ ற
மாதிரி	ப ைமையக்	ெகாஞ்சம்	ெகாஞ்சம்	நகத் .

பக ர்	:	சரி!	

பாலாஜி	:	 க்கனிேய!	சக்கைரேய!	ேதேன!	பாேல!	இ 	ேபாலத்தான்.	இதிேல
என்னடா	கஷ்டம்?	

பக ர்	:	இ 	ஒண் ம்	கஷ்டமில்ேல.	ஆனா	அ தான்...

பாலாஜி	:	எ டா?	பக ர்	:	உயிர்	ேபாற .

பாலாஜி	:	அ 	ெராம்ப	 டா.	பக ர்	:	எங்ேக	ேபாக்கிக்	காட் !	

பாலாஜி	:	உன்ைனப்	ெபறாவிட்டால்	என்	உயிர்	ேபா ம்.

பக ரார்	:	 த்த மா!	

பாலாஜி	:	சரி!	ப ைம	பாடம்	ேபா ம்.	காதல்	ேபச் 	எப்ப 	இ க்க ம்
ெசால்லித்	தர்ேறன்.	

பக ர்	:	சரி!	பாலாஜி	என்ைன	ஏன்	இப்ப 	உற் ப்	பார்க்கிறீர்?	இப்ப 	ஒ



ெபாண் 	ேகட்டா	நீ	என்ன	பதில்	ெசால் ேவ?	

பக ர்	:	அப்ப 	ஒ 	ெபண்	ேகட்டால்	பயத்தாேல	ஊைமயாகிவி ேவன்,	பாலாஜி.	

பாலாஜி	:	ெபண்கள்	அப்ப த்தான்	ேகாபிக்கிற	மாதிரிப்	ேப வாங்க.
அ க்ெகல்லாம்	பயந்தா	பயப்படக் டா .	ஒ 	ெபண்	உன்கிட்ட	ேபச	ஆரம்பிச்சா
அவளிடம்	ஏதாவ 	காதல்	கைதையப்	ப ச் க்	காட்ட ம்;	இைடயிைடேய
ன்சிரிப்பா	இ க்க ம்.	

பக ர்	:	காதல்	கைதெயன் 	ெசான்னாேல	காைதப்	பி த் 	தி கிப் வாங்கேள
!

பாலாஜி.	-	பாலாஜி	:	நீ	ஏண்டா	காதல்	கைதன் 	ெசால்ேற?	எந்த	சாமிக்
கைதயாவ 	ப க்கிேறன் 	ெசால்ேலன்.

பக ர்	:	சாமி	கைதப்	ப ச்சா	?	

பாலாஜி	:	நம்ம	சாமி	கைதேய	காதல்	களஞ்சியண்டா	ஒ 	கைத	ப க்கிேறன்,
கவனமாய்க்	ேக .	ேகக்கறியா?	ப க்கட் மா?	

பக ர்	:	ப 	பாலாஜி	.	

பாலாஜி	:	ஒ..	மாதர்	திலகேம.	

பக ர்	:	யாைரக்	 ப்பிட்ேட?	

பாலாஜி	:	ேட	ப க்கிேறன்.	ஒ,	மாதர்	திலகேம!	இந்த	ஈேர 	பதினா 	ேலாகத்தி ம்
உன்ைனப்ேபால்	ஒ 	அழகிையக்	கண்டதில்ைல.	ேடய்,	ேகக்கறியா?	

பக ர்	:	ஒ	ேகக்கேறேன.	பாலாஜி	:	என்ன	ெசான்னான்	

பக ர்	:	அவன்	ெசால்றான்	

பாலாஜி	:	என்னடா	ெசால்றான்?	பக ர்	:	என்ன	ெசால்றான்?	

பாலாஜி	:	இந்த	ஈேர 	பதினா 	ேலாகத்தி ம்	உன்ைனப்ேபால்	ஒ 	ெபண்ைண,
அழகிையக்	கண்டதில்ைலன் 	ெசால்றான்.	இவன்	ேபாய்ப்	பார்த்தானா	ஈேர



ேலாகத்ைத ம்	

பக ர்	:	நான்	என்ன,	அவன்	 டவா	ேபாேனன்	என்ன	வந் 	ேகக்கறிேய!	பாலாஜி
:	 ம்மா	 டா	காதல்	கைத	ப க் ம்	ேபா 	ெநஜத்ைதவிட	 தாண்டா
அதிகமா	கலக்க ம்!	பக ர்	:	ப 	பாலாஜி	!	

பாலாஜி	:	ஓ	மாதர்	திலகேம!	காந்த	சக்தியால்	இ க்கப்ப ம்	 ம் 	ேபால்
ஆகிவிட்ேடன்.	காந்தாமணி	உன்ைன	நான்	ெபறாவிட்டால்	பாம் ப்	 ற்றில்
ைகவிட்ேடா,	பாஷாணம்	சாப்பிட்ேடா,	பட் னி	கிடந்ேதா	உயிைரப்ேபாக்கிக்
ெகாள்ேவன்.	ஆைகயால்	நீ	என்ைன	ஏற் க்ெகாள்	ஏந்திைழேய!

(ப த் விட் ப்	பக ைரப்	பார்க்க,	அவன்	 ங் கிறான்.	அவன்	காைதத்	தி கி
இ த் ச்	ெசல் தல்)
------------		
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	ேகசவப்பட்டா,	சிட்னீஸ்.	
(ேகசவப்	பட்டர்	ேபாய்க்	ெகாண் க்கிறார்.	பின்னால்	சிட்னீஸ்	 ப்பி தல்)	

சிட்னீஸ்	:	ேகசவப்	பட்டேர!	ேகசவப்பட்டேர!
(காதில்	விழா ேபால்	ந வ	சிட்னீஸ்	ேகாபத் டன்)	
ஒய்,	ேகசவப்பட்டேர..

(ேகசவப்பட்டர்	தி ம் கிறார்)	
ேகசவ	:	 ப்பிட்ேடளா?	கா 	ேகக்கல்ேல!	ெகாஞ்சம்	மந்தம்.	

சிட்னீஸ்	:	பரவாயில்ைல.	பாட்டாச்சாரிஸ்வாமி,	உம்ம	தரிசனம்	கிைடக்கிற
சாமான்யமா?	

ேகசவ	:	ேகலி	ெசய்ேறளா?	

சிட்னீஸ்	:	ேசச்ேச!	நான்	என்ன	பிரமாணத்	 ேவஷியா?	

ேகசவ	:	யார்	ெசான்ன 	உம்ைம	அப்ப 	….

சிட்னீஸ்	:	உண்ைமயாகேவ	உம்ம	தய க்காகத்	தான்	நான்	வந்தி க்கிேறன்.	

ேகசவ	:	என்	தயவா?	என்ன	சிட்னீஸ்!	நான்	ஒ 	பஞ்சப்	பிராமணன்.	உம்ம
கீர்த்தி ம்	ெசல்வாக் ம்	அேமாகம்.

சிட்னீஸ்	:	உண்ைமயாகேவதான்	 வாமிகேள!	உம்ம	சகாயம்	ேவண் ம்.	விஷயம்
உமக் த்	ெதரிந்த 	தான்.	வீணாக	நாம்	விவாதிக்க மா?	சிவாஜி	பட்டாபிேஷகம்
சம்மந்தமாக	தாங்கள்	எதிர்க்கிறீர்களாம்.	நல்ல	காரியத்ைத,	நா 	 ம்
வி ம் கிற	காரியத்ைதக்	ெகா க்கலாமா?	சிவாஜி	தர்மிஷ்டர்;	உமக்ேக	ெதரி ம்.
வீரர்	அதனால்தான்	நாம்	வா கிேறாம்.	இப்ேபா 	நம்	நா 	தைல	நிமிர்ந்
நிற்கிற .	அப்ப ப்பட்டவ ைடய	பட்டாபிேஷகத்ைதத்	த ப்ப 	சரியா,	தர்மமா,
நியாயமா?	



ேகசவ	:	ஏம்பா	சிட்னீஸ்.	எனக் ம்	சிவாஜிக் ம்	ெசாத்தில்	ஏதாவ 	விேராதமா?
அல்ல 	நான்	எப்ேபாதாவ 	சிவாஜியி ைடய	 ணம்	ெகட்ட ன்
ெசான்ேனனா?	இப்ப ம்	நான்	ெசால்வ 	நா 	நாசமாகப்	படாேத	என்ற	நல்ல
எண்ணத்ேதாேடதான்.	

சிட்னீஸ்	:	சாஸ்திர	விேராதம்.	இந்தப்	பட்டாபிேஷகம்	சிவாஜி	 த்திரர்	என்
ஆட்ேசபைன	ெசய்கிறீராம்.	

ேகசவ	:	நானா	ெசய்கிேறன்.	அெதன்னப்பா,	அப்ப ச்	ெசால்ேற?	நான்
சாஸ்திரத்ைதத்தான்	ெசால்கிேறன்.	ேவெறான் மில்ைல.	

சிட்னீஸ்	:	சாஸ்திரம்	இ க்கட் ம்.	ேகசவப்பட்டேர	!	இந்தக்	காரியத்தில்	உம்ம
ஒத்தாைச	கிைடத்தால்,	நீர்	என்ன	ேகட்டா ம்	சரி.	லட்ச	வராகன்	சன்மானம்
ேவண் மா?	சரி!	ஜாகீர்	ேவண் மா?	சரி!	அரண்மைனப்	 ேராகிதம்	ேவண் மா?
சரி	எ 	ேவ மானா ம்	த கிேறன்.	

ேகசவ	:	ஆைச	காட் 	என்ைன	அதர்மத்திேல	தள்ள	 யா 	சீட்னீஸ்.
எங்க க் த்	ெதரிந்த	ஞானப்ப ,	சாஸ்திரப்ப 	இந்தப்	பட்டாபிேஷகம்	நிச்சயமாய்ப்
பாப	காரியம் 	ெதரி .	ஆனா	எங்கைளவிட	சிேரஷ்ட	மானவர்,	சாஸ்திரத்ைத
ேம ம்	ஆராய்ந் 	பார்த்தவர்	சம்மதம்	ெகா த்தா	எங்க க் 	ஆட்ேசபைன
இல்ைல.

சிட்னீஸ்	:	ேகசவப்பட்டேர!	உம்ைமவிட….	

ேகசவ	:	நான்	சாமான்யனப்பா	சிட்னீஸ்.	என்ைன	விட	ஞானஸ்தா	பிரபஞ்சத்திேல
அேநகம்	ேபர்	இ க்கா.	உதாரணமா	காசிச்	க்ேஷத்திரத்திேல	காகப்பட்டர்)	ஒ
மகான்	இ க்கார்.	அவர்	வந் 	சம்மதம்	ெகா த்தால்	நான்	மட் மல்ல,
பாரதவர்ஷத்திேல	உள்ள	பிராமேணாத்தமர்கள்	யா ம்	ஒ 	ெசால்	ஆட்ேசபைன
ெசால்ல	மாட்டா.	

சிட்னீஸ்	:	பட்டேர!	சிவாஜி	 ட் க்	ெகாள்ளக்	 டா ன் 	உமக்ெகான் ம்
வஞ்சகமான	எண்ணம்	கிைடயாேத?	

ேகசவ	:	சத்தியமாச்	ெசால்ேறன்.	ேநக் க்	கிைடயா ,	ெகட்ட	எண்ணம்.	

சிட்னீஸ்	:	எப்ப யாவ 	காகப்பட்டரின்	சம்மதம்	கிைடத் 	பட்டாபிேஷகம்
நைடெப வதனால்	உமக் 	ஆட்ேசபைன	இராேத?	உம் ைடய	ஒத் ைழப்



இ க் மல்லவா?	

ேகசவ	:	நிச்சயமா	சந்ேதகமா	அதற் .	சிட்னீஸ்	:	அப்ப யானால்	பட்டேர!
காகப்பட்டரிடம்	நீேர	 ேபாய்வர	ேவண் ம்.	

ேகசவ	:	நானா?	

சிட்னீஸ்	:	தாங்கள்தான்	ேபாகேவண் ம்.	சிவாஜியிடம்	உங்க க் க்	ெகட்ட
எண்ணம்	கிைடயா 	என்கிறீர்.	

ேகசவ	:	ஆமாம்	சிட்னீஸ்	;	ஆகேவ	தாங்கேள	ெசன் 	எப்ப யாவ
காகப்பட்ட ைடய	சம்மதம்	ெபற் க்	ெகாண் வர	ேவண் ம்.	ேகசவப்பட்டேர!	ஒ
ெபரிய	ஜாகீர்	உமக்காகக்	காத் க்	ெகாண் க்கிற .	 ைணக் ப்
பாலச்சந்திரப்பட்டர்,	ேசாமனாதப்பட்டர்,	யாைர	ேவண் மானா ம்	அைழத் ச்
ெசல் ம்,	தைட	 றேவ	 டா .	தைட	 றினால்	சிவாஜியிடம்	உமக் த்	 ேவஷம்
இ க்கிற 	ெகட்ட	எண்ணம்	இ க்கிற 	என் தான்	ெபா ள்.	 ழந்ைத டச்
ெசால் ேம,	இைத.	

ேகசவ	:	சரி	ேபாய்	வ கிேறன்;	ஆட்ேசபைன	என்ன?	

சிட்னீஸ்	:	மற்ற	இ வைர ம்	கலந் 	ெகாண் 	தயாராய்	இ ங்கள்	 றப்பட.	நான்
பல்லக் ப்	பரிவாரங்கள்	தயார்	ெசய் விட் ,	பிற 	வந் 	பார்க்கிேறன்.	
(ேபாகிறான்)
---------------		
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இடம்	:	தர்பார்	
உ ப்பினர்கள்	-	சிவாஜி,	தளபதிகள்.	

சிவாஜி	:	மராட் ய	மாவீரர்கேள	இந்த	மண்டலத்ைதக்	காக் ம்	தளபதிகேள
நீங்கள்	சிந்திய	ரத்தம்	வீண்	ேபாகவில்ைல.	வீரம்	விழ க்கிைறத்த	நீராகவில்ைல	.
நம 	மனக்கண்	 ன்	ேதான்றித்	ேதான்றி	நம்ைம	ஆேவச றச்	ெசய்
மகாராஷ் ரம்	உதயமாகிவிட்ட .	சாம்ராஜ்யம்	உ வாகிற .	வீரர்காள்!	உங்கள்
சி ஷ் 	அந்த	ராஜ்யம்	மங்கிக்	கிடந்த	மண்டலம்	சிங்கங்களாகிய	உங்களால்
மணிக்ெகா ைய	இனி	பறக்கவி ம்.	மைலக் 	மைல	தாவிய	நாம்,	ேகாட்ைடக் க்
ேகாட்ைட	 த் 	ெவட் 	நடத்திவந்த	நாம்,	பரத	கண்டத்திேல	ஒ 	பரந்த
ராஜ்யத்ைத	ஸ்தாபித் 	விட்ேடாம்.	சாத் ரா	மைலச்	சாரல்	சச்சர க் 	உைறவிடம்
என்ப 	மாறி,	ெசளந்தர்யமான	ஒ 	சாம்ராஜ்யமாகிவிட்ட .	

(வீரர்கள்)		
மராட் ய	மண்டலாதிபதிக் 	ேஜ!	
மாவீரர்	சிவாஜி	மகாராஜா க் 	ேஜ!
சாத் ரா	சாம்ராஜ்யாதிபதிக் 	ேஜ!	

ஆ யிர்	ேதாழர்கேள	என்	ெஜயம்	உங்கள்	உைடவாளின்	விைள .	என்	கீர்த்தி
உங்கள்	ேதசத்திேல	உண்டான	 ண்களிேல	 த்த 	.	உங்கள்	ரத்தேம,	மகாராஷ் ர
மிையப்	 னித	 மியாக்கிற .	நீங்கள்	வாழ	அன்ைன	அ ள்	 ரிவாள்.

பவானியின்	பரி ரண	கடா ம்	உமக் க்	கிைடக்கட் ம்.	

1.	தள	:	மகராஜ்	
சிவாஜி	;	அன்பால்	அர்சிக்கிறீர்கள்,	அந்த	வார்த்ைதைய.	ஆனால்	அந்தப்	பட்டைத
நான்	இன் ம்	ெபறவில்ைல.	பட்டாபிேஷக	காரியத் க் த்	தங்கள்	அ மதிையத்
தான்	எதிர்ப்பார்க்கிேறாம்.

2.	தள	:	நம்	நாட் ப்	ெபாற்ெகால்லர்	சித்திர	ேவைலப்பா ள்ள	ெசார்ண
சிங்காதனம்	தயாரித் விட்டார்.	

3.	தள	:	அரண்மைனக் 	அலங்கார	ேவைலகள்	இர 	பகலாக	நடந்ேதறி
வ கிற .	



4.	தள	:	ஆரணங் கள்	வாழ்த் க்	கீதங்கைளப்	பா யப்ப 	உள்ளனர்	மகராஜ்.	

1.	தள	:	கவிவாணர்கள்	 ப் 	கவிைதகைள	இயற்றியப்ப 	உள்ளனர்	காவலா.	

2.	தள	-	சத்திரபதி	சிவாஜிக் ப்	ெபான்னாைட ம்	ெநய்தாகிவிட்ட .	

3.	தள	;	ெபாற் டங்களிேல	 னித	நீர்	நிரப்பி	யாைனமீ 	ெகாண் 	வர	ஏற்பாடாகி
இ க்கிற .	

4.	தள்	:	நகெரங் ம்	விழாக்	ெகாண்டாட	மக்கள்	 க்கிறார்கள்.	

1.	தள	:	 கழ்மிக்க	நம 	பைடகள்	 ரிப் டன்	பவனிவர	தயாராகி ள்ள .

2	தள	:	பட்டாபிேஷகம்	நைடெப வ 	 ல்லி	பா ஷா க் ம்	ெதரி ம்.	

3.	தள	:	பரதகண்டம்	 வ ேம	ெப ைமயைடகிற .	பாழைடந்த	மாளிைக
ப்பிக்கப்பட்ட 	ேகட் ,	அைணந் 	ேபாக	இ ந்த	 தந்திர	விளக்
டர்விட்ெடரிய	தியாக	ெநய்	ஊற்றி	இ ப்ப 	ேகட் 	மராட் ய	மண்டலாதிபதிக்

ேஜ	.	

சிவாஜி	:	உன்ைமத்	ேதாழர்கேள!	ஊராரின்	உள்ளத்ைத	நான்	அறிேவன்.	உங்கள்
உவைக ம்	ெதரிந்தேத.	உங்கள்	ஆதரைவ	அரணாகக்	ெகாண் தாேன	அரசபீடம்
ஏறத்	 ணிந்தி க்கிேறன்.	ேபாரிேல	நான்	உங்களில்	பலைரக்	க ந்
உைரத்தி ப்ேபன்.	மனதில்	 ைறயி ப்பின்	ெபா த்தி க.	

4.	தள	:	மன்னா	!	இ 	என்ன	ேபச் ?	உம 	ஏவலர்	நாங்கள்.	/	உம 	ெமாழிேய
எம 	வாழ்க்ைகக் 	வழி.

சிவாஜி	:	இந்த	சாம்ராஜ்யத்ைதக்	காண	மராட் யர்	காட் 	இ க் ம்	வீரம்,
தியாகம்,	ேசைவ,	அபாரம்.	சரித்திரத்திேல	ெபான்ென த் க்களால்	ெபாறிக்க
ேவண் யைவ.	உங்கள்	ேசைவக் 	நான்	என்ன	ைகம்மா 	ெசய்ய	 ம்?	

1.	தள;	மராட் ய	மன்னர்	மன்னனாகி,	 	தரித் ,	எம்	கண் ன்	நின் ,	எங்கள்
மனைத	 ளிரச்	ெசய் ங்கள்	.	மகராஜ்.	அ ேவ	ைகம்மா ,	வாழ்க்ைகயில்
நாங்கள்	எதிர்	பார்க் ம்	ேப .	



(தளபதிகள்	ேபாகிறார்கற்	சிட்னீஸ்	ேசார்ந்த	 கத் டன்	வ கிறான்).	

சிவாஜி	:	சிட்னீஸ்!	என்ன	 கவாட்டம்?	

சிட்னீஸ்	:	ஒன் மில்ைல.	ேவைலத்	ெதாந்தர தான்.	

சிவாஜி	:	இல்ைல,	இல்ைல	விசாரம்	இ க்கிற 	உனக் .

சிட்னீஸ்	:	பிரமாதமான	விசாரமில்ைல;	 லபத்திேல	ேபாய்விடக்	 ய தான்.	

சிவாஜி	:	ஒளியாமல்	ேப .	பட்டாபிேஷகம்	சம்மந்தமாக	ஏேத ம்...	

சிட்னீஸ்	:	ஆமாம்;	சிற்சில	இடங்களிேல	எதிர்ப் .	

சிவாஜி	:	யா ைடய	எதிர்ப் ?	 ன் தான்	நாம்	கீறின	ேகாட்ைடத்	தாண்டாதி க்க
சர்தார்கள்	சங்கநாதம்	ெசய்தனர்.	இப்ேபா 	எதிர்ப்பவர்	யார்?	

சிட்னீஸ்	:	வாழ்த்திய	 ரெரல்லாம்	வாதா கிறார்கள்.	ஏ கைளப்	 ரட் 	ைவத் க்
ெகாண் 	பட்டாபிேஷகம்	ெசய் க்	ெகாள்வைத	சாஸ்திரம்	அ மதிக்காதாம்.

த்திரிய	 லேம	இப்ேபா 	கிைடயாதாம்.	

சிவாஜி	:	அதனால்	..

சிட்னீஸ்	:	ஏேதேதா	வைகயான	ேபச் 	எல்லாம்	அ ப கிற !	

சிவாஜி	:	யார்	இந்த	எதிர்ப் க் 	 க்கியமாக	 ன்நின் 	ேவைல	ெசய்பவர்?	

சிட்னீஸ்	:	பல	ேபர்	 றிப்பிட் ச்	ெசால்வதற்கில்ைல.	ஆனால்	…

சிவாஜி	:	எைதேயா	மைறக்கிறாய்.	ேவண்டாம்	சிட்னீஸ்!	உண்ைமையக்	 .	என்
உள்ளம்	ேநா ேமா	என் 	பயந் 	ப ழிைய	மைறக்காேத.	யார்	இந்த
எதிர்ப் க் த்	தைலைம	தாங் வ ?	

சிட்னீஸ்	:	நம 	 தலைமச்சர்	ேமாேராபந்த்.	

சிவாஜி	:	ேமாேராபந்த்	ேமாேரா	அவரா	எதிர்க்கிறார்?	என்னிடம்	எவ்வள 	அன்
ெகாண்டவர்.	



சிட்னீஸ்	:	உம்மிடம்	அவ க் 	இப்ேபா ம்	ெவ ப்பில்ைல.	சாஸ்திரம்	ெக கிறதாம்.
வீணான	பயம்	அவ க் க்	 ட.	ஆனால்	எல்லாவற்றிற் ம்	 திய	ஏற்பா
ெசய்தி க்கிேறன்.	எதிர்ப் ,	சந்ேதகம்,	ேகாபம்.	எல்லாம்	ஒழிந் வி ம்.	எல்லா
எதிர்ப் க ம்	அடங்கிவி ம்.	அவ ைடய	அ மதி	கிைடத்தால்,	இவர்கள்
காட் ம்	சாஸ்திரங்கைள,	சந்ேதகங்கைள,	வாதங்கைள	அவர்	தவி
ெபா யாக்கிவி வார்.	அவ்வள 	திறைமசாலி	

சிவாஜி	:	யார்	அந்தத்	திறைமசாலி?	

சிட்னீஸ்	:	காகப்பட்டர்,	காசிவாசி,	ேவத	ேவதாந்தத்தின்	உபன்யாசகர்.
வியாக்யானத்திேல	அவைர	மிஞ் பவர்	கிைடயா .	இன் 	இங் 	எதிர்ப்
ெசய்பவர்கள்	எல்லாம்	அவர்	வந் 	விளக்கம்	 றின ம்	வாைய	 க்	ெகாள்வர்.
சந்ேதகங்கைள	சம்ஹரிப்பார்.	எதிர்ப் கைளத்	 வம்ஸம்	ெசய்வார்.	அப்ப ப்பட்ட
காகப்பட்டைரேய	இந்தப்	பட்டாபிேஷகத்ைத	நடத்திக்	ெகா க்க	இங் 	வ ம்ப

	அ ப்பத்	திட்டம்	ேபாட் ள்ேளன்.	

சிவாஜி	:	அவர்	இ க் மிடம்?	

சிட்னீஸ்	:	காசி	

சிவாஜி	:	காசி	காசி	க்ேஷத்திரம்.	கங்கைகக்	கைர	மராட் ய	மண்டலத்திேல
இ க்கிற .	அவர்	அங் 	இ க்கிறார்.	

சிட்னீஸ்	:	இன்ேற	 றப்ப கிறார்கள்.	

சிவாஜி	:	 வர்கைள,	 ன் 	 ரர்கைள	அ ப் கிேறன்.	அவர்கள்	இங்
எதிர்ப் 	ெசய்தவர்கள்.	

சிவாஜி	:	சம்மதித்தார்கேளா	ேபாக?	

சிட்னீஸ்	:	அவர்கள்	காகப்பட்டரின்	சம்மதம்	கிைடத் 	விட்டால்	எங்க க்
ஆட்ேசபைண	இல்ைல	என் 	 கிறார்கள்.	
சிவாஜி	:	ெசய்!	அ ப்பிப்பார்
(ேபாகிறார்கள்)
---------------		
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இடம்	:	வீதி
உ ப்பினர்கள்	:	பட்டர்கள்,	சிட்னீஸ்	

(பட்டர்கைளத்	 	அ ப் வ )

சிட்னீஸ்	:	பிராமேணாத்தமர்கேள	நீங்கள்	ேமற்ெகாண் ள்ள	காரியம்	மிகமிக
க்கியமான 	;	மகத்தான ;	 னிதமான ;	மராட் ய	மண்டல	ஏட் ேல	தனி

இடம்
ெப ம்	சிலாக்கியமான	காரியம்.	பாலச்சந்	:	 ர்ண	சந்திரைனப்	பார்த்
ரசிக் ம்ப 	விளக் 	ெகாண் 	வந் 	த வ 	ேபால்	இ க்கிற 	தங்கள்	ேபச் .
சிவாஜி	மகாராஜனாக	 தரித் க்	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்பதில்	எங்க க்
அக்கைர	இல்ைலயா	என்ன	?	

ேகசவ	:	நாங்கள்	மராட் ய	மண்ணிேல	பிறக்கவில்ைலயா?	எங்க க் 	அந்த
எண்ணம்	ஏற்படாமல்	இ க் மா?	

பாலச்சந்	:	சிவாஜியின்	உப்ைபத்	தின் 	வா ம்	நாங்கள்	இந்த	உதவி டச்
ெசய்யாமல்	இ ப்ேபாமா?	

சிட்னீஸ்	:	 ரிப்பைடகிேறன்	 ரேர	உங்கள்	ெமாழி	ேகட் 	மகிழ்கிேறன்.
மராட் யத் க் ப்	 	வாழ் 	அளிக் ம்	ெபா ப் 	உங்களிடம்	இ க்கிற .
ேகசவப்	ெபா ப்ைப	மறந் விடக்	 யவர்களா	நாங்கள்?

சிட்னீஸ்	:	ெபாற்காலம்	ேதான்றப்	ேபாகிற .	உங்கள்	ேப தவியால்.	

பாலச்சந்	:	ேதான்றாமல்	என்ன?	

சிட்னீஸ்	:	பிராமேணாத்தமர்கேள!	மாவீரர்	தைலவன்	மணி	 	தரித் க்
ெகாள்வ 	 டா .	ஏெனனில்	அவர்	 த்திரர்	என் 	இங் 	சில	 	மதியினர்
ேபசினேர!

பாலச்சந்	:	 மதியினர்,	 ழ்ச்சித்	திறத்தினர்	என்ெறல்லாம்	ஏன்	அவர்கைளத்
ஷிக்கிறீர்	சிட்னீஸ்?	அவர்கள்	சாஸ்திரத்ைத	தாேன	எ த் க்	காட் கிறார்கள்.	



சிட்னீஸ்	:	இப்ேபர்ப்பட்ட	சமயத்திலா?	இப்ப ப்பட்ட	காரியத் க்கா?	

ேகசவப்	:	சமயம்,	சந்தர்ப்பம்,	தய 	,	தாட்சண்யம்,	இைவகைள	எல்லாம்	பார்த்
நடந் ண்டால்	சாஸ்திரம்	நிைலக் ேமா	சிட்னீஸ்,	சத்தியம்	தைழக் ேமா?!
ேதவதாப்ரீதி	 க்கியமான	கடைமயாயிற்ேற.	மற்றவர்க க் 	எப்ப ேயா	-
ப்பிரிவினரான	எமக் 	ேதவதாப்	ரீதிதான்	 க்கியமான	கடைம.	

பாலச்சந்	:	வீண்	விவாதம்	ஏன்	சிட்னீசிடம்?	சாஸ்திரத்ைதப்	பற்றி	சம்வாதம்
ெசய்கிறீேர,	ேகசவப்	பட்டேர,	அவ க் 	என்ன	ெதரி ம்?	ேவதாகம	விேசஷாதி
கைளப்பற்றி,	அவர்	உம்ைமப்	ேபால்	ேவத	பாராயணம்	ெசய்தவரா?	வீரர்.	அவரிடம்
ேப வதானால்	ரத,	கஜ,	 ரக,	பதாதிகைளப்பற்றிப்	ேபசலாம்.	

சிட்னீஸ்	:	அ 	உங்க க் ப்	 ரியாேத.

ேகசவப்	:	எங்க க் 	அ 	ஏன்	சிட்னீஸ்?	நமக் ள்	வீண்	விவாதம்	ெசய்வ
சரியா?	சத்ரபதி	சிவாஜிக் ச்	சாஸ்திேராத்தமாக	ம டாபிேஷகம்	நடந்தாக
ேவண் ம்	என் 	வி ம் கிறீர்.	அைனவ க் ம்	அேத	ஆைசதான்.	எங்க க் ம்
தான்	இதற்கான	சம்மதம்,	ஆதர ,	உத்தர 	ெபற் க்	ெகாண் 	வரேவண் ம்
காசிவாசி	காகப்பட்டரிடமி ந் 	அவ்வள தாேன?	
சிட்னீஸ்	:	அவ்வள தான்.	

ேகசவப்	:	ெசல்கிேறாம்	காசி	ேநாக்கி..	

சிட்னீஸ்	:	ெசன் 	 ங்கள்	-	காகப்	பட்டரிடம்,	நம 	வீரத்	தைலவனின்	 ண
விேசஷங்கைள	ஆற்றல்	மிக்க	நம 	தைலவர்	அ ைமத்தனத்ைத	ஒட்ட
அ ம்பா பட்ட	வீரத்ைத	விளக் ங்கள்.	அவ ைடய	ஆற்றைலக்	கண் 	பாரத்
வர்ஷத்ைத	அ ைமப்ப த்திய	பா ஷாக்க	ெளல்லாம்	பயந் 	ேபானைதக்

ங்கள்.	அவ ைடய	ெசால்	ேகட்டால்	ேசார்ந்த	உள்ளங்களிேல ம்	 	எ ச்சி
ேச ம்	என்பைதக்	 ங்கள்.	ஏைழ	ஜாகிர்தாரின்	மகன்,	ஏவல்	ெசய்
பிைழத்தாக	ேவண் யவன்,	உழவன்.	இவனால்	என்ன	சாதிக்க	 ம்'	என் 	பலர்
பலவிதமாகப்	ேபசிய	ேபாதி ம்	 தந்திரப்	ேபாைர	நடத்தி	மைலமைலயாக	வந்த
எதிர்ப் கைளத்	 ள் ாளாக்கி	மராட் யத்ைத	மற்றாரிடமி ந் 	மீட்ட	மாண்ைப
எ த் ச்
ெசால் ங்கள்.	

ேகசவப்	:	ெசால்கிேறாம்.	ெசால்கிேறாம்...	ெசால்லாமலா	இ ப்ேபாம்.	



சிட்னீஸ்	:	 தலாகக்	 ற	ேவண்டாம்	மைறயவேர!	உண்ைமைய	உைரத்தால்
ேபா ம்.	நம 	நாட்களிேல	நாம்	மராட் யத்திேல	கண்ட	காட்சிையக்	 றினால்
ேபா ம்.	சிவாஜிையக்	காசிவாசி	சாமான்யர்	என் 	எண்ணிவிடக் டா .	ஒ
சாம்ராஜ்யத்தின்	சி ஷ் கர்த்தா	நம்	சிவாஜி	என்பைத	அவர்	அறிய	ேவண் ம்.
அஞ்சாெநஞ்சனின்	அறிவாற்றைலக்	 ங்கள்.	அறெநறி	ெகாண்டவர்	என்பைதக்

ங்கள்.	

ேகசவப்	:	தாராளமாக!	ப ,	ெபண் ர்,	பிராமணர்	எ ம்	 ன் 	சிேரஷ்ட
ஜீவன்களிட ம்	பக்தி	ெகாண்ட	சனாதனி	சிவாஜி	என்பைத ம்	 கிேறாம்.	

பாலச்சந்	:	 றேவண் ம்	ேகசவப்பட்ட	ேர	!	சிவாஜியின்	வீர	தீர	பராக்கிரமத்ைத
மட் ம்	 றினால்	ேபாதா .	அப்ப ச்	ெசான்னால்	இைணயில்லா	வீரர்	அேனகைர
அறிேவன்	என் 	ஒேர	வார்த்ைதயில்	 றிவி வார்.

ேகசவப்	:	அப்ப ச்	ெசால் ம்.	பாலச்சந்திரேர!	நாம்	அதிகமாக	விளக்க
ேவண் ய 	சிவாஜியின்	வீரத்ைதப்	பற்றி	அல்ல.	அவ ைடய	பகவத்	பக்தி.
சனாதன	ேசவா	உணர்ச்சி,	பிராமண	பக்தி	இைவகைள	விரிவாகக்	 றினால்	தான்
காகப்பட்டரின்	மனைத	மகிழ்விக்க	 ம்.	

சிட்னீஸ்	:	மைறவல்ேலாேர,	எம்	 ைறயில்	ேபசினால்	ெஜயம்	நிச்சயேமா,
அம் ைறயில்	ேபசி	காகப்பட்டரின்	சம்மதம்	ெபற் 	வா ங்கள்.	மராட் யத் க் ப்
திய	ஜீவன்	அளி ங்கள்.	ேபாய்	வா ங்கள்.	
(ெசால்லிவிட் 	சிட்னீஸ்	ேபாகிறான்.	பாலச்சந்திரப்பட்டர்	அவன்	ேபான	திைசையப்
பார்த் 	 ைறத் 	நிற்க)	

ேகசவப்	:	ஒய்,	 றப்ப ம்	 றப்ப ம்!	என்ன	ஒய்	அவன்	ேபான	திைசைய	ேநாக்கி
ஏன்	அப்ப 	பார்க்கிறீர்?	

பாலச்சந்:	 ட்டாள்,	 தரிக்க	ேவண் மாம்	சிவாஜி.	அதற் 	ேபாக	ேவண் மாம்!
த்ர க் 	ராஜாபிேஷகம்!	அதற் 	நாம்.	பிராமணாள்	ேசைவ	ெசய்ய

ேவண் மாம்.	அவ்வள 	மண்ைடக்கர்வம்	ஒய்!	 த்தத்திேல	ஏேதா	ெஜயம்
கிைடத் விட்டதாேலேய	இந்த	வீரர்கெளல்லாம்	ெகாக்கரிக்க	ஆரம்பிச் ட்டா	.	

ேகசவப்	:	ஏன்	ஒய்!	ேபாக	சம்மதம்	இல்ேலன்னா	அைத	அப்பேவ	அவனிடம்
ெசால்லிவி வ 	தாேன?	



பாலச்சந்	:	மந்த	 த்தி	ஒய்	உமக் 	ேபாக	இஷ்டமில்ேலன்னா	ேவ 	ஏவனாவ
ேபாஜன	பிரியனாகப்	பி த் 	அ ப்பிவிடமாட்டானா	நாம்	ேபானால்	தாேன	நல்ல .
இந்தக்	காரியத்ைத	எந்த	விதமாக	 க்க	ேவண் ேமா	அவ்விதம்	ெசய்ய	காகப்
பட்டரிடம்	சம்மதம்	அல்லவா	ேவண் மாம்	பட்டாபிேஷகத் க் .	வா ம்	ஒய்
காகப்	பட்டரிடம்	ெசன் 	 ேவாம்.	மராட் யத்தின்	நிைலைய	மட்டம்	தட் ேவாம்.
இந்த	மாவீரர்கைள	...

ேகசவப்	:	ஒய்!	நீர்	ேப வைதப்	பார்த்தால்	விபரீதமாக	இ க்கிறேத.	சிவாஜி
பட்டாபிேஷகம்	ெசய் 	ெகாள்வதற் க்	காகப்பட்டரின்	சம்மதத்ைத	எப்ப யாவ
ெபற் 	வ வதாகக்	 றினீர்	அவனிடம்.	

பாலச்சந்:	ஆமாம்	அவனிடம்	ெசான்ேனன்.	அச 	ஒய்	நீர்	ெசான்னால்?	

ேகசவப்	:	அப்ப 	என்றால்?	

பாலச்சந்	:	ராஜ்யம்...	 ஜ்யம்	ஒய்!	 ஜ்யம்.	அவா	ஆைசயிேல	மண்	விழச்
ெசய்கிேறன்.	வா ம்.	
(ேபாகிறார்கள்)
------------------		
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இடம்	:	ஆஸ்ரமம்.	
உ ப்பினர்கள்	:	காகப்பட்டர்	-	ரங் பட்டர்	-	சிஷ்யர்கள்.	

(சிஷ்யர்கள்	ேவதம்	ஓதிக்	ெகாண் க்கின்றனர்.	கா 	ெகா த் க்	ேகட்க
யாத	நிைலயில்	ரங் 	வந் ..)	

ரங் 	:	ஏண்டாப்பா	பிரகஸ்பதிகேள!	கா 	 ைடயற !	ேபா ம்,	நீங்க	ேபாட்ட
ச்சல்.	அரி யில்	ெசய் ம்	ஸ்ரீமன்	நாராயண ர்த்தி	காதில்	 ட

வி ந்தி க் ம்.	ேபா ம்,	நி த்திவிட் ப்	ேபாய்	சைமயல்	காரியத்ைதக்
கவனி ங்ேகா.	சதா	சர்வ	கால ம்	ஆகா	ஊ ண் 	 விண் க்கிற
ேபா ம்...	ேபாங்கள்...

சிஷ்யன்	:	 	பாடம்	ப ங்கள்	என்கிறார்...

ரங் 	:	இப்ேபா	இந்த	 	ெசால்றார்;	ேபா ம்,	நீங்கள்	பாடம்	ப ச்ச ண் 	.
எ ந்தி ங்கள்.	மகா	ெபரிய	ஞானஸ்தாள்	தான்.
(சீடர்கள்	ேபாக)	
தைலவலி	வந் டற 	இங்ேக.	காைல	 தல்	மாைல	வைர	ஒேர	கா 	 ைடச்சல்.
இந்தப்	ப்ரகி திகள்	ப்ராணைன	வாட் ண் க்க	இந்தக்	க மம்	எப்பத்தாந்
த ேமா	ெதரியல்ேல	நமக் .	இந்தக்	 க்ேகா	...	

(காகப்பட்டர்	வ கிறார்)	
காகப்	:	ரங் 	என்னடாப்பா	 க் 	அர்ச்சைன?	

(ரங் 	அவர்	காலில்	வி ந் )	
ரங் 	:	நான்	ஒண் ம்	அபசாரமா	ேபசிடேல	ஸ்வாமி	

காகப்	:	ரங் 	இந்த	உபசாரெமல்லாம்	ேவண்டாம்.	ெந 	நாட்களாக	ேநாக் 	விசாரம்
இ க் 	என்ப 	ெதரி ம்	ேநக் .	

ரங் 	:	என்	மனைச	அறிஞ்சிண் க்ேகன்.	மகான்	அல்லேவா	தாங்கள்	விசாரம்
இ ப்ப 	உண்ைமதான்.	ஆனால்...	



காகப்	:	ஆனால்	என்ன?	

ரங் 	:	அந்த	விசாரம்	என்	ெபா ட்டல்ல.	சகல	சாஸ்திர	சம்பன்னராகிய	தங்கள்
ெபா ட் த்தான்	விசாரப்	ப கிேறன்.	

காகப்	:	என்	ெபா ட் 	என்னடாப்பா	விசாரம்?	

ரங் 	:	ஏனிரா 	 	சாமான்யெளல்லாம்	எவ்வளேவா	சம்பத் க்க டன்	வாழறா.
அரண்மைனகளிேல	வாசம்	ெசய் ண் .	நந்தவனங்களிேல	அப்சரஸ்	ேபான்ற
ஸ்திரீ	ரத்னங்கேளா 	உலாவிண் .	

(இவர்கள்	ேப வைதக்	ேகட் க்ெகாண் 	ஒ 	சீடன்	நிற்பைதக்	கவனித்த	ரங்
அவைனப்	பார்த் )	ேடய்,	மண் 	நாங்கள்	ஏதாவ 	ேபசிண் ந்தா	நீ
ேகட் ண் க்க ேமா?	ேபாடா	உள்ேள...

(சீடன்	ேபாகிறான்)
ேகட்ேடேளா	அப்சரஸ்	ேபான்ற	ஸ்திரீ	ரத்னங்கேளாட	உலாவிண் 	ஆனந்தமா	காலம்
கழிக்கிறா...
காகப்	:	ஆமாம்...	அதனால்	என்ன?	அதற் த்தான்	ராஜேயாகம்	என் 	ெபயர்.
ரங் 	:	ெபயர்	எ வானா ம்	இ க்கட் ம்	ஸ்வாமி.	அவ்விதமான	ஆனந்தம்
கிஞ்சித்ேத ம்	என்	ேபான்ற	வா க் த்	ேதைவயில்ைல.	நான்	சாமத் க் ம்
யஜு க் ம்	வித்யாசம்	ெதரியாத	மண் .	ஆனால்	நா 	ேவதத்ைத ம்
நாற்பத்ெதட் வித	பாஷ்யத்ேதா 	உபேதசிக்கக் ய	தங்கைளப்	ேபான்ற
தன்யா க் 	இந்த	ராஜேபாகத்திேல	ஆயிரத்திேல	ஒ 	பங் 	இ க்கப்படாேதா?
இல்ைலேய	என்ப தான்	ேநக் ள்ள	விசாரம்.	.	.

காகப்	:	ேட,	ரங் .	உன்	 	பக்தி	இ க்ேக.	அ 	ேகட்க	ேநக் 	ப்ரம்மானந்தமா
இ க் .	இ க்கட் ம்;	ராஜேபாகம்	இ க்ேக,	அ 	என்ன	பிரமாதம்..	

ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ .	சாமான்யா க் ச்	ெசால்றைதேய	ேநக் ம்
ெசால்றேள	நா ங் டத்தான்	தங்கள்	உபேதசத்தின்ப 	ேலாகம்	மாைய,	ஆனந்தம்
என்ப 	அநித்யம்,	ேபாக	ேபாகாதிகள்	வீண்	ெசாப்பனம்,	இந்திரியச்	ேசட்ைடகள்
ஆகா 	என்ெறல்லாம்	பாமரா க் க்	 கிேறன்.	அேத	விஷயத்ைத	ேநக் ம்
ெசால்ேறேள	!	மாயா	வாதம்	மனத்	தி ப்தி	த மா?	

காகப்	:	நான்	மாையப்	பற்றித்	ெசால்லவில்ைல.	ராஜேபாகம்	நிைலயான தான்;
சந்ேதாஷமான தான்.	ஆனா	ப்ர	மாதமில்ேல.	ஏன்	அப்ப ச்	ெசால்ேறன்



என்கிறிேயா?	அந்த	ராஜேபாகத் க் 	லவேலச ம்	 ைறந்தல்ல	நமக்
இ ப்ப ...	

ரங் 	:	இந்தப்	பர்ணசாைலைய	அரண்மைனயாக ம்,	இந்தச்	சீடர்கைளச்
ேச களாக ம்	நிைனத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ெமன்கிறீராக் ம்.	

காகப்	:	இல்ைல.	ஒ 	ராஜா க் 	ஒ 	ராஜ்யம்	நமக்ேகா	எல்லா	ராஜ்யங்க ம்
ெசாந்தம்.	அரச க் 	ஒ 	அரண்மைன.	அத்தைன	அரண்மைனகளி ம்	நாம்
கம்பீரமாகச்	ெசல்லலாம்.	ஒ 	ராஜா	மற்ெறா 	ராஜாவிடத்திேல	அன் 	காட் வான்
ேம க் .	உள்ேள	பைக	 ைக ம்.	சமயம்	வாய்த்த	ேபா 	சத் 	ஆவான்.	நமக்ேகா
எல்லா	ராஜாக்க ம்	நமஸ்காரம்	ெசய்வா.	ஒ 	ராஜா ம்	நம்ைமத்	சத் வா
க தமாட்டான்.	ஒ 	ராஜா க் 	ராஜேபாகம்	இ ப்ப 	ேபாலேவ	ரணேயாக ம்
உண் .	அதாவ 	சண்ைட	வந் வி ம்.	ஆபத் 	வ ம்	நமக்ேகா	ராஜாதி
ராஜாக்கள்	ரணகளத்திேல	மண்ைட	பிளக்க	சண்ைட	ேபாட் க்	ெகாண்டா ம்
கவைல	இல்ைல.	 த்தம்	நமக் க்	கிைடயா .	 த்த	சமயத்திேல	ெவட் ,	 த்
யார்	யா க்ேகா	இ க் ம்.	நம்ைம	அண்டா .	எவன்	ெஜயித்தா ம்	ேதாற்றா ம்
நமக் க்	கவைல	கிைடயா .	சண்ைடக் க்	கிளம் ம்ேபா 	ராஜன்	நம் ைடய
ஆசிர்வாதம்	ெபற் க்	ெகாண் தான்	ேபாவான்.	அவன்	 த்த	களத்திேல	மாண்
ேபாகிறான்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்.	ெஜயித்த	ராஜா	 தலில்	நம்ைம	நமஸ்கரித் ,
நம் ைடய	ஆசிர்வாதம்	ெபற்ற	பிற தான்	ம டம்	 ைனவான்	ைபத்தியக்காரா!
ராஜேபாகம்	ஆனந்தத் க் 	மட் மல்லடா	;	ஆபத் க் ம்	அ 	இ ப்பிடம்	
( லித்ேதாைலக்	காட் )
இேதா	பார்	இ 	என்ன?	

ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ !	என்ைன	 ட்டாள்	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டா ம்
பரவாயில்ைல.	ேகவலம்	 டன்	என் 	தீர்மானித் 	விட் ர்	ேபாலி க்கிறேத	இ
என்னெவன் 	ேகட்கிறீேர	இ 	 லித்ேதால்	இ 	 டவா	ெதரியா .	

காகப்	:	இ 	ெதரிகிறேத	தவிர	இ 	உபேதசம்	ெசய்கிற	பாடம்	ெதரியவில்ைலேய
ேநாக் .	

ரங் 	:	என்ன	 லித்ேதால்	உபேதசம்	ெசய்கிறதா?

காகப்	:	ஏன்	ெசய்யவில்ைல?	அரச	ேபாகத் க் ம்,	ஆரிய	ேயாகத் க் ம்	உள்ள
தாரதம்யத்ைதத்தாேன	 லித்	ேதால்	உபேதசம்	ெசய்கிற .	

ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ 	ேவ க்ைக	ேப கிறீர்.	



காகப்	:	ரங் 	ேவ க்ைக	இல்ைல.	 லித்ேதாைலப்	பார்.	இ 	நமக் 	ஆசனம்.
ெசார்ண	சிங்காதனத்தின்	மீதி ந் 	ெசங்ேகால்	ெச த் கிற	மகாராஜ ம்	 ட
இந்தப்	 லித்ேதால்	ஆசனத்தில்	அம ம்	நமக் 	மரியாைத	காட் வன்.	இ
ேகவலம்,	மி கத்தின்	ேதால்.	ஆனால்	மன்னாதி	மன்ன ம்	இதன்	 ன்
மண் யி கிறார்கள்.
இல்ைலயா?	

ரங் 	:	ஆமாம்	 ேவ	

காகப்	:	இப்ேபா 	ேயாசித் ப்பார்.	தங்க	சிம்மாசனத்தில்	அமர்ந்தா ம்	நம
தி ப்பாதத்ைத	வணங் ம்	ராஜ ைடய	ேயாகம்	ெபரிதா?	ேதாலின்	மீதமர்ந் 	-
அரசர்க ைடய	 ையக்	காலிேல	கா ம்
நம் ைடய	ேயாகம்	ெபரிதா?	

ரங் 	:	உண்ைமதான்	 ேவ	!

காகப்	:	அ மட் மல்ல	அரசர்கைள	அஞ்சலி	ெசய்யச்	ெசால் ம்	இந்த
அற் தமான	ஆசனம்	இ க்கிறேத	இ 	ஒ 	காலத்தில்	ஆரண்யத்திேல	உலவிக்
ெகாண் 	 ந்த .	அந்த	சமயத்தில்	நாம்	அதன்	அ ேக	 ட	ெசல்ல	 யா .

ேமா	?	

ரங் 	:	எலிையக்	கண்டாேல	சில	சமயம்	மிரள்கிேறாேமா	 லியிடம்	பயமில்லாமல்
இ க் மா	ஸ்வாமி?	காகப்	:	அப்ப ப்பட்ட	 லியின்	ேதால்	மீ 	நாம்
உட்கார்ந்தி க்கிேறாம்.	 பதிகள்	நமக் ப்	 ைஜ	ெசய்கிறார்கள்.	 ட்டாேள	இ
உண்ைமயான	ேயாகமா?	ராஜேபாகம்	உண்ைமயா?	

ரங் 	:	விஷயம்	பிரமாதமாய்	இ க்கிறேத	!

காகப்	:	இன்ன ம்	ேகள்!	இவ்வள 	திவ்யமான	ஆசனத்ைத	நாம்	அனாயாசமாகப்
ெபற்ேறாம்.	இல்ைலயா?	காட் ேல	 லி	உலாவிற் .	அைத	ேவட்ைடயா ய 	நாமல்ல.
லியின்	பற்களால்	க ண்டவர்கள்.	நகங்களால்	கீ பட்டவர்கள்.	ஏன்,	 லிக்ேக
இைரயானவர்கள்	ேவ 	ேவ .	கைடசியில்	 லிைய	எவேனா	ெகான்றான்.
எவ்வளேவா	கஷ்டத் க் ப்	பிற .	யாரவன்?	-	ெதரியா .	 லிையக்	ெகான்ற
வீரைன	மக்கள்	மறந் வி வார்.	ஆனால்	அந்தப்	 லித்ேதால்	நமக் த்	தானமாகத்
தரப்பட்ட ம்	அதன்	மீ 	அம ம்	நமக் 	மக்க ம்	மன்ன ம்	மரியாைத
ெசய்கின்றனர்.	பார்த்தாயா,	நமக்கி க் ம்	ேயாகம்	எப்ப ப்பட்ட 	என்பைத	.



ராஜேபாகம்	ரமணீயமான 	தான்.	ஆனால்	அ 	படெம த்தா ம்	நாகம்	ேபான்ற .
எந்தச்	சமயத்தில்	விஷப்பல்	பதி ேமா	என்ற	பயத்ேதா 	தான்	எந்த	அரச ம்
இ க்க	ேவண் ம்.	நமக் 	இ க் ம்	ேயாகம்	அப்ப யல்ல.	 ன்பமில்லாத	இன்பம்.
மா 	இல்லாத	மாணிக்கம்.	 ள்ளில்லாத	ேராஜா	-	இந்த	மகத்தான
வித்தியாசத்ைதத்	ெதரிந் க்	ெகாள்.	ராஜாவாக	இ ப்பைதவிட	ரிஷியாக
இ ப்பேத	ேமல்.	அரச	வாழ்ைவ	விட	ஆஸ்ரம	வாழ் 	அனந்த	ேகா 	தடைவ	ேமல்,
அசேட!	ஆரியனாகப்	பிறந் ம்	அரச	ேபாகத்திேல	ஆைச	ைவக்கிறாேய.	ஆரியம்
விைதக்கா 	விைள ம்	கழனி.	ெவட்டா 	ஊற்ெற க் ம்	தடாகம்...	

ரங் 	:	 ேவ!	உணர்ந் 	ெகாண்ேடன்.	உண்ைமயிேலேய	நான்	ராஜ	ேபாகம்
சிலாக்கியமான 	என் 	தான்	எண்ணிக்	ெகாண் ந்ேதன்.	தாங்கள்	ெசய்த
உபேதசத்தால்	ெதளி 	ெபற்ேறன்.	அரச	ேபாகம்,	ஆரிய	ேயாகத் க் 	ஈடாகா .	

காகப்	:	உணர்ந் 	ெகாண்டாயா	?	ஆரிய	ேயாகம்	எப்ப ப்பட்ட 	என்பைத	அறிந்
ெகாண்டாயல்லவா?	

ரங் 	:	ஆகா!	நன்றாகத்	ெதரிந் 	ெகாண்ேடன்.	ஆரிய	ேயாகம்
சாமான்யமானதல்ல.	தாங்கள்	 றியப ,	அ 	 ள்ளில்லாத	ேராஜாதான்.

காகப்	:	ேராஜா	மட் மல்ல.	அ 	வாடாத	மல்லி.	
ரங் 	:	ெபா த்தமான	உபமானம்.	அ 	வாடாத	மல்லிைக	தான்.	

காகப்	:	அ ம்	நாம்	ேதடாத .	

ரங் 	:	ஆமாம்!	அைதப்	ெபற	நாம்	அைலத் 	ேத 	அ ப்ப	தில்ைலதான்.	

காகப்	:	அப்ப ப்பட்ட	ஆரிய	வாழ்ைவ	அற்பெமன் 	க தினாேய!	

ரங் 	:	நான்	அசடன்	 ேவ.	அண்ட	சராசரங்களி ம்	ஆரிய	ேயாகத் க்
ஈேட ம்	கிைடயா 	என்பைத	இப்ேபா 	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	

காகப்	:	தன்யனானாய்	ரங் !	தைல ைற	தைல ைறயாக	நமக் க்	கிைடத் ள்ள
இந்த	வாழ் 	சாமான்ய	மானதல்ல;	சகல க் ம்	சித்திக்கக்	 ய மல்ல..	

ரங் 	:	 ேதவா!	அதிக	உபேதசம்	ஏன்...	ஆரியம்	சாமான்யமானதல்ல.	அ
விைலயில்லா	மாணிக்கம்;	 தலில்லா	வியாபாரம்.	



காகப்	:	ேடய்,	ரங் !	அசேடா!	 தல்லா	வியாபாரம்	என் 	ெசால்லாேத.	அர்த்தம்
அவ்வள 	நன்னா	இரா .	

ரங் 	:	ெவளிேய	ெசால்ேவனா	 .	நமக் ள்	 றிக்	ெகாண்ட தாேன.
-------------------		
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இடம்	:	பாலாஜி	வீ 	
உ ப்பினர்கள்	:	பாலாஜி,	பக ர்.	

பாலாஜி	:	பக ர்!	பாடங்கைள	விைரவாய்	கற் க்	ெகாள்ள ம்,	ெதரிந்ததா?
இப்ப 	ெநட்ைட	மரம்	ேபால்	நின் 	ெகாண் ந்தாேயா,	இந் மதிைய	அவன்
தட் க்கிட் ப்	ேபாய்வி வான்.

பக ர்	:	பாலாஜி	;	எனக் ச்	சில	சமயங்களிேல	இந் ைவக்	பார்க்கக் ட	பயமா
இ க் ,	

பாலாஜி	:	என்னடா	பயம்?	அவ	ெபாம்பைளதாேன?	

பக ர்	;	அவ	பார்ைவ	ஒ 	விதமா	இ க் 	பாலாஜி.	

பாலாஜி	:	எப்ப டா	இ க் 	ஏமாளி?	

பக ர்	:	ேடய்,	பக ர்	உன்	ேசஷ்ைடகைளப்	பார்த் க்	ெகாண் தான்
இ க்கிேறன்.	ஜாக்கிரைதயாக	நடந் 	ெகாள்'	அப்ப ன் 	பயங்காட் வ 	ேபால்
இ க் 	பாலாஜி.	

பாலாஜி	;	அ 	ெவ ம்	பாவைனடா,	பாவைன	அவ க் 	அந்தப்	பய	ேமாகன்
ேமேல	ெகாஞ்சம்	அன் .	அவேனா	ராஜ்ய	காரியங்களிேலேய	 ழ்கிக்
ெகடக்கிறான்.	ஆகேவ	அவனிடத்திேல	ஆைச	 ைற ம்.	நீ	மட் ம்	ெகாஞ்சம்
சமார்த்தியமாக	நடந் 	ெகாண்டால்	ெஜயம்	நிச்சயம்.	

பக ர்	:	சண்ைடயிேல	 ட	சீக்கிரமா	ெஜயிச் டலாம்	ேபால	இ க் .	இந்தக்
காதல்	விஷயம்	அவ்வள 	 லபமா	இல்லிேய.	

பாலாஜி:	சரி	சரி	ேபசிக்கிட்ேட	ெபா ைத	ஒட்டாேத,	ஆரம்பி,	பாடத்ைதக்	கைடசி
வைர	ப ைமயாேவ	ேபசிக்கிட் ந்தா	ேபா மா?	ப ைம	பாடம்	 ச்ச ம்
நிஜமாகேவ	ஒ 	ெபண்ணிடம்	இந்தப்	பாடத்ைத	நடத்த	ேவண் ம்.	அந்தப்	பாடம்

ந்த	பிற 	இந் 	மதியிடேம	உன்	திறைமையக்	காட்ட	ேவண் ம்.	



பக ர்	:	சரி,	பாலாஜி	ஆரம்பிக்கிேறன்.	 க்கனிேய!	சக்கைரேய!

பாலாஜி	:	பக ர்!	அந்தப்	பாடம்	ேவண்டாம்.	காதல்	சம்பாஷைண	நடத் ேவாம்.
நான்	ப ைமக் ப்	பின் றமி ந் 	ேப ேவன்.	ஆம்	அதாவ 	நீ	காதலன்;	நான்
காதலி	.	

பக ர்	:	அய்ேயா	நீ	காதலியாகிவிட்டால்	எனக் க்	காதேல	ேவண்டாம்டா
பாலாஜி.	

பாலாஜி	:	ேபா ம்,	வாைய	 க்ெகாண் 	ேப .	

பக ர்	:	வாைய	 க்ெகாண் 	எப்ப ப்	ேப வ ?	

பாலாஜி	:	ம்….	ேநரமாகிற .	

பக ர்	:	சரி	கண்ேண	கனிரசேம!	உன்ைன	நான்	காதலிக்கிேறன்.	

பாலாஜி	:	என்ைனயா?	

பக ர்	ஆம்.	உன்ைனத்தான்	உல்லாசி!	உன்ைனத்தான்	உயிேர!	
பாலாஜி	:	உண்ைமயாகவா?	

பக ர்	:	ஆம்.	இந்தச்	ேசாைலயிேல,	அேதா,	ெகாஞ்சி	விைளயா ம்	கிளிகள்
சாட்சி.	 ம்	 யில்கள்	சாட்சி.	உன்ைன	நான்	உண்ைமயாகேவ	காதலிக்கிேறன்.	

பாலாஜி	:	ேடய்,	பக ர்!	இவ்வள 	உ க்கமா	ேபசிட்டாேயா,	இந் மதி
உனக் த்தான்	சம்மதித் 	வி வாள்.	உன்பா 	அதிர்ஷ்டம்தான்.	வா,	ேபாேவாம்.
---------------		
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இடம்	:	ஆஸ்ரமம்.	
உ ப்பினர்கள்	:	கங் ,	ரங் ,	ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்தரர்.	

(காகப்பட்டர்	 வ ையப்	பிரித் ப்	பார்த் 	விட் ப்	–	பிற )

காகப்	:	ேட	ரங் !	இங்ேக	வாடா!	

ரங் 	:	ஸ்வாமி	 ப்பிட்ேடளா?	

காகப்	:	ஆமாண்டா	 ன் 	உனக் 	ஒ 	ைபத்தியக்காரச்	சந்ேதகம்	மனைத
ைடஞ்சிண் ந் ேத.

ரங் 	:	அ வா	ஸ்வாமி?	தங்க ைடய	வியாக்யானத்ைதக்	ேகட்ட	பிற 	சந்ேதகம்
பஞ் 	பஞ்சாய்ப்	பறந்ேத	ேபாச் .	

காகப்	:	ேபாய்விட்டதல்லவா?	அப்ப ப்பட்ட	ேமன்ைமயான,	மகிைமயான	வாழ்
நம் ைடய 	என்பைதத்	ெதரிந் 	ெகாள்ளாதவா	நம்ம	 லத்திேல	அத்தி	 த்த
ேபாலத்	தான்.	உன்	ேபால	மண் கள்	அதிகம்	கிைடயா டா.	

ரங் 	:	ஸ்வாமி!	அ க்க 	மண் ,	மண் ண் 	என்ைனச்	ெசால்லி	…	

காகப்	:	ேகலி	ெசய்கிேறேனன் 	ேகாபமா?	ைபத்தியக்காரா!	உன்	ேமேல	உள்ள
அபாரமான	ஆைசயினாேல	அ 	ேபாலச்	ெசால்ேறண்டா.	ேவெறாண் மில்ேல.
அ 	சரி!	நம்ம	சாஸ்திராதிகைளப்	ப க்கிறிேய,	அ 	 ரியறேதா	ேநாக் .

ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ ?	சாட்சாத்	காகப்	பட்ட ைடய	பிரதம	சீடனாக
இ க்ேகன்.	என்ைனப்	ேபாய்	சாஸ்திரம்	 ரியறதான் 	ேகட்கற ன்னா..	

காகப்	:	மத்தவா	ேகட்டா	ெசால் டா	இைத	இப்ப	ேகட்கற 	நானல்லேவா.
சாஸ்திராதிகள்	 ரியறேதா?	

ரங் 	:	ஆஹா	!	நன்னா	 ரியற .	மத்தவா க் ப்	 ரியைவக்க ம்	 யற .	



காகப்	:	சம்சயங்கள்	ஏற்பட்டால்	விளக்க	 ேமா?	

ரங் 	:	ஏேதா	எனக் த்	ெதரிந்த	அளவிேல...	

காகப்	:	சரி	பதி	பக்தியின்னா	அதற் 	என்னடா	ெபா ள்	?	

ரங் 	:	தன் ைடய	பதியிடம்	பக்திப்	 ர்வமாக	நடந் 	ெகாள்வ 	என் 	ெபா ள்.

காகப்	;	அ தாேன?	

ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி!	அ தான்!	ஏேத ம்	விேசஷமான	ெபா ள்	உண்ேடா	ஒ
சமயம்	?	

காகப்	:	பதிபக்தி	தன் ைடய	 ஷனிடம்	மாறாத	 ைறயாத	பக்தி டன்	நடந்
ெகாள்வ தான்.	இேதா	பார்.	 ேராபைதக் ப்	பதிகள்	ஐவர்.	பதிபக்தி
தத் வத்தின்ப 	 ேராபைத	ஐவ க் ம்	கட் ப்பட் 	-	பய	பக்தி டன்
விஸ்வாசேதா 	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	அல்லவா	!
ரங் 	:	ஆமாம்	

காகப்	:	இப்ப 	ஒ 	சம்பவம்	ேநரிட் ந்தா	என்ன	ஆதியி க் ம்
ேயாசித் ப்பார்.	தர்மன்	தன்ேனா 	ேதவாலயம்	வ ம்ப 	அைழக்கிறான்;
அர்ச் னேனா	ஆரணங்ேக!	ஆ ப்பா 	மகிழலாம்	வா	,	நந்தவனத் க் 	என்
அைழக்கிறான்;	பீமேனா	அ ைமயான	காய்கறிகைளக்	ெகாண் 	வந் 	எதிேர
ெகாட் 	விட் ,	பதிெசால்	கடவாத	பாவாய்!	உடேன	சைமத் ப்ேபா 	,	அேகாரமான
பசி	எனக் 	என் 	வற் த் கிறான்.	ந லன்	நாட் யம்	பார்க்கக்	 ப்பி கிறான்.
சகாேதவன்	ெசாக்கட்டான்	ஆடக்	 ப்பி கிறான்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்.
ேராபைத	பதிபக்திையக்	காப்பாற்றியாக	ேவண் ம்.	பதிகேளா	ஐவர்	.	என்னடா

ெசய்வ ?	

ரங் 	:	சிக்கலாக	இ க்ேக	ஸ்வாமி	!

காகப்	:	என்னடா	ெசய்யலாம்.	ஒ 	 ஷைன	மணந் 	ெகாண்ட	நிைலயிேல
உத்தமிகள்	ெமாத்தக்	கஷ்டப்ப வைதப்	பார்க்கிேறாம்.	 ேராபைதக்ேகா..	

ரங் 	:	ஐவர்	கணவர்.	அவர்	ஒவ்ெவா வ ம்	ஒவ்ெவா 	காரியம்	ெசய்யச்
ெசால்லி	ேதவிைய	அைழக்கிறா.



காகப்	:	இதிேல	 ேராபைத	பாரபட்சம்	காட்டக்	 டா .	

ரங் 	:	ஆமாம்	பதி	பக்தி	ெகட் 	வி ம்.	

காகப்	:	தன்	பர்த்தாவிேல	யா ைடய	ேபச்ைச ம்	தட் 	நடக்கக்	 டா .	

ரங் 	:	ஆமாம்	கஷ்டமாய்	இ க்ேக	ஸ்வாமி?	

காகப்	:	என்னடா	இ !	இவ்வள 	காலத்திற் ப்	பிற ,	இந்தச்	சம்பவத்ைதக்
காதாேல	நீ	ேகட்கற	ேபாேத	கலக்கமைடயேற.	அந்தப்	 ண்ணியவதி	இப்ப ப்பட்ட
சிக்கல்கைள	எவ்வளேவா	வாழ்க்ைகயில்	கண் ப்பா?	எல்லாவற்ைற ம்
சமாளித்தாக	ேவண் ம்.	

ரங் 	:	ஆமாம்	எப்ப 	 ந்த ?	

காகப்	:	நீேய	ேயாசித் ச்	ெசால்	 த்தி	தீட்சண்யம்	இ க்க	ேவ மடா.	ரங் !
ச ப் 	நிலத்திேல	நடந் 	ெசல்பவ க் க்	காலிேல	திடம்	இல்லாவிட்டால்	என்ன
ஆ ம்.	அ 	ேபாலத்தான்.	நம 	சாஸ்திர	 ராணாதிகளிேல	உள்ள	சம்சயங்கைளப்
ேபாக்க
நமக் த்	ெதரியாவிட்டால்	நம 	பா ம்	….

ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி!	திண்டாட்டமாத்தான்	இ க் ம்.	

காகப்	:	எவனாவ 	ஒ 	விதண்டாவாதி,	நான்	ேகட்ட	இேத	ேகள்விைய	உன்ைனக்
ேகட்கிறான்	என் 	ைவத் க்	ெகாள்.	

ரங் 	:	ேகட்பா	ஸ்வாமி	ேகட்பா.	இப்பேவ	பலேபர்	ேகட் ண் தான்	இ க்கா.	

காகப்	:	நீ	என்ன	பதில்	ெசால்ேவ?

ரங் 	:	நானா?	

காகப்	:	ஆமாம்?	பதில்	ெசால்லா 	ஊைமயாகி	வி வாேயா?
உன்ைன	யார்	பிற 	மதிப்பா	?
ரங் 	:	 ேதவா!	நம 	 ராண	சாஸ்திரங்கைள	நிைறய	கைரத் க்	 த்தவன்
என் 	கர்வம்	ெகாண் ந்ேதன்.	நிஜமாச்	ெசால்ேறன்.....	என்னாேல	நீங்க	ேகட்ட



சம்சயத் க் ச்	சமாதானம்	 றச்	சக்தியில்ேல	.	

காகப்	:	ஐவ க் ம்	பத்தினி	பதிபக்தி ம்	தவறக்	 டா .	

ரங் 	:	ஆமாம்!	பழச்	சா ம்	ப க	ேவ ம்;	பழ ம்	ெகடக் டா 	என்ப 	ேபால
சிக்கலாக	இ க்ேக.	

காகப்	:	ைபத்தியக்காரா	இப்ப ப்பட்ட	சிக்கலான	சமயத்திேல	 ேராபைத	'ஏ'
கண்ணா	உன்ைனயன்றி	ேவ 	கதி	ஏ 	.	என்	கற் ம்	ெகடலாகா ;	ஐவ க் ம்
மனம்	ேகாணலாகா 	என்	ெசய்ேவன்	என் 	பஜித்தாள்.	அந்த	சமயத்திேல
ேகாபால	கி ஷ்ணன்	 ழைல	ராைதயின்	கிரகத்திேல	ைவத் 	விட் 	,
க்மணியின்	இல்லம்	வந்தி க்க,	 க்மணி,	நாதா	தங்க ைடய	ம ரமான
ழைலக்	ேகட்க	ேவண் ம்	என் 	வற் த் கிற	சமயம்	பரந்தாமன்	சிரித்தார்.

சிரித் விட் ,	கீேழ	கிடந்த	மலைர	எ த் 	ஐந் 	பாகமாக்கி	ஆகாயத்திேல
வீசினார்.	உடேன	ஐயனின்	அற் தத்ைத	என்	ெனன்ப ?	த ம டன்	ேதவாலயம்
ெசல்ல	 ேராபைத	அர் ன டன்	நந்தவனத்தில்	 ேராபைத.	பீம டன்
சைமயலைறயில்	 ேராபைத.	சகாேதவ டன்	 ேராபைத.	இவ்விதமாக	ஐந்
ேப ட ம்	ஏக	காலத்திேல	 ேராபைத	ெசன்ற	அற் தம்	நிகழ்ந்த .	

ரங் 	:	ஆஹா,	அ ைம	அ ைம	 ேதவர்.	

காகப்	:	பதிபக்தி ம்	நிைலத்த ;	சிக்க ம்	தீர்ந்த 	அல்லவா?	

ரங் 	:	ஆமாம்	காகப்	:	எப்ப 	?	

ரங் 	:	கண்ண	ன்	அ ள்!

காகப்	:	 த்திக் ர்ைம	ேவண் மடா	 த்தி	தீட்சண்யம்	ேவண் ம்.	நம
ராணதிகளிேல	ஏேத ம்	சந்ேதகம்	எவ க்ேக ம்	பிறந்தால்,	உடேன	 த்தி
தீட்சண்யத்ைத	உபேயாகித் ,	இப்ேபா 	நான்	ெசான்ன 	ேபால	ஒ 	விளக்கக்
கைத	கட்ட	ேவண் ம்.	உடேன	தயங்காமல்.	

ரங் 	:	ஸ்வாமி!	இ 	தாங்கள்	கட் ய	கைததானா?	

காகப்	:	ஆமாம்!	கட்டப்படாேதா?	என்னடா	இ ?	வியாசர்	பாரதம்	ெசய்தார்.	நான்
ேராபதம்	எ ம்	 திய	காவியத்ைதச்	ெசய் 	காட் ேனன்.	தவேறா?	



ரங் 	:	தவேறா,	சரிேயா	ஸ்வாமி.	பிரமாதமா	இ க் 	வியாக்யானம்.
விசித்திரமானதா	இ க் ..	

காகப்	:	நம 	 ர்வீக	ஏ களிேல	உள்ள	விசித்திரங்கள்	அனந்தம்.	அைவகளிேல
ஏேத ம்	எவ க்ேக ம்	சந்ேதகங்கள்	ஏற்பட் 	பழிச் 	ேபசினா,	ரங் !	அவளிடம்
வீணான	விவாதம்	ேபசிண் க்கப்படா .	ஆண்டவ ைடய	லீைலகள்,	விசித்திரம்
அனந்தம்.	சாமான்யாளாகிய	நம்மால்	அைவகளின்	 	உண்ைமைய,
ரகசியத்தின்	மகிைமையத்	ெதரிந் க்	ெகாள்வ 	 யாத	காரியம்	என்
ெசான்னால்
தீர்ந்த	 .	

ரங் 	:	ஆமாம்!	 ண்ணிய	ஏ கைளச்	சந்ேதகிப்ப 	பாபம்	என்பதிேல	பாமர க்
நம்பிக்ைக	இ க்கிற	வைரயிேல	.	..	

காகப்	:	நம 	ேயாகத் க் 	ஈடாக	ேவெற ம்	இரா 	!

ரங் 	:	ஸ்வாமி!	யாேரா	வரா.	நம்மவா	ேபாலயி க் .	யாரா	இ க் ம்?
(ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்திரப்	பட்டர்	வ தல்,	காகப்பட்டரிடம்	ஒைலையத்	தர,
அைதப்	ப த்தான	பிற ...)	
காகப்	:	மராட் ய	மண்டலத் 	மைறேயார்கேள!	மட்டற்ற	மகிழ்ச்சி	உம 	 தால்
எனக் 	உண்டாகிற .

ேகசவ	:	நாங்கள்	வந்தி க் ம்	காரியத்ைதப்	பற்றியல்ல	ஸ்வாமி	நாங்கள்
மகிழ்வ ;	எப்ப ேயா.	ஒன் ,	தங்கைளத்	தரிசிக் ம்	பாக்யம்	கிைடத்தேத,
தன்யாளாேனாேம
என்பைதப்	பற்றிேய	பரம	சந்ேதாஷம்	எங்க க் .

பாலச்	:	ஆரிய லத்	தைலவரின்	ஆஸ்ரமத்ைதக்	கண் 	தரிசிக் ம்	பாக்யம்
கிைடக்க	வில்ைலேய	என் 	ஆயாசப்ப ம்	ஆரிய	ேசாதராள்	மராட் ய
மண்டலத்திேல	அனந்தம்.	

காகப்	:	அப்ப யா?	ெமத்த	சந்ேதாஷம்.	

ேகசவப்	:	ஸ்வாமி!	எங் 	பார்த்தா ம்	அகாரியா ைடய	ெசல்வாக்ேக	பரவிண்
இ க் ம்	இந்தச்	சமயத்திேல,	அகாரியா ைடய	ராஜ்யங்கேள	தைல	 க்கிண்
ஆ ம்	இந்தக்	காலத்திேல,	 னிதமான	கங்ைகக்	கைரயிேல,	ைகலாயேமா,
ைவ ந்தேமா	என் 	யாவ ம்	வியந் 	 றத்தக்க	வைகயிேல	இந்த



மேகான்னதமான	ஆஸ்ரமத்ைத	அைமத் ண் 	ஆரிய	தர்மத்ைத	அழியா
பா காத் 	வ ம்	தங்கைளக்	கலி க	பிரம்மா	என்ேற	நாங்கெளல்லாம்
ெகாண்டா கிேறாம்.	

காகப்	:	நமக் ள்ளாகேவா	இவ்வள 	 கழ்ந் 	ெகாள்வ ?	நாம்	ஒேர	 லம்,	ஒேர
சைத,	ஒேர	ரத்தம்.	

ேகசவப்	:	அப்ப 	ெசால்லிவிடலாேமா?	ஆரிய	 லம்	தான்	நாங்க ம்,	இன் ம்
அேநகர்.	ஆனால்	என்ன	ெகதியில்	இ க்கிேறாம்	மராட் ய	மண்டலத்திேல?
எமக் 	மதிப் 	உண்ேடா	மார்	தட்றா	!	மராட் ய	ராஜ்யம்	ஸ்தாபித்தாளாம்.
அவா ைடய	வீரத்தால்	தான்	வி தைல	கிைடத்ததாம்.	

பால	:	விதண்டாவாதிகள்	நம 	சாஸ்திரத்ைதக்	ேகலி	ெசய்றா.	

காகப்	:	அப்ப யா	அவ்வள 	 பனியா	அங் ?	அஞ்ச	ேவண்டாம்,	அங் ள்ள
அஞ்ஞானத்ைதப்	ேபாக் ேவாம்.	ேம ம்	ேகசவப்பட்டேர	தாங்கள்	ெகாண்
வந் ள்ள 	ஓைல	அைழப் 	அல்லவா?	ரங் 	நம்ைம	அைழக்கிறார்கள்,	மராட் ய
மண்டலத் க் 	வந் 	ேபா ம்ப .

ரங் 	:	நம்ைமயா	ஸ்வாமி	உபன்யாசங்க	 ரியவா?	

காகப்	:	அசேட	அதற்கல்ல.	மராட் ய	மண்டல	மாவீரன்	சிவாஜி	ம டாபிேஷகம்
ெசய் 	ெகாள்ள	ேவ மாம்.	அதைன	நடத்திக்	ெகா க் ம்ப 	நம்ைம	அைழக்
கிறாளடா.	

ரங் 	:	நம்ைம	காசியிலி ந் 	மராட் யத் க் !	தங்கள்	கீர்த்தி,	 ஜீ	அவ்வள
ரம்	பரவி	இ க்கிறதா?	

ேகசவ	:	ெகாஞ்சம்	தீர்க்கமாக	ேயாசிக்க ம்.	இ 	விஷயமா	ஆனந்தப்ப ற ம்
ெப ைமயா	நிைனக்கிற ம்	மட் ம்	ேபாதா .	

காகப்	:	ேட,	ரங் 	ேபசாம	இ டா	ெபரியவா	 ட்சமம்	இல்லாம	ேபசமாட்டா.	

ேகசவப்	:	மராட் யத் க் 	இப்ப	உங்கைள	அைழக்கிறதிேல	ஒ 	 ட்சமம்
இ க்கத்தான்	ெசய்கிற .	சிவாஜி	மாவீரன்	சந்ேதகமில்ேல.	இ ந்தா ம்	நாேமா
வில்வீரன்	ஸ்ரீராமச்சந்திரன்	காலம்	 தற்ெகாண்ேட	ஏன்,	அதற் 	 ன்னாேல
இ ந்ேத	ெகளரவிக்கப்பட்ட	 லம்.	



காகப்	:	ஆமாம்	அதிேல	என்ன	சந்ேதகம்.	 க கமாக	நிைலத் 	நிற் ம்
உண்ைமயல்லேவா	அ !	

காகப்	:	அப்ப த்தான்	ஐதீகம்.	ஆமாம்;	மராட் யத்திேல	எமக் 	இப்ேபா	மதிப்
கிைடயா .	

காகப்	:	அப்ப யா?

ேகசவப்	:	ஆமாம்	சில	ேபர்	நாம்	ஆதிக்கம்	ெச த் வ 	 டா ங்கறா!	ஏன்
என்றால்	 த்தத்திேல	ேசர	 யாதவாண் 	ேகலி ம்	ேபசறா.	

காகப்	:	அப்ப ப்பட்ட	அஞ்ஞானிக ம்	அங்ேக	இ ந்திண் க்காேளா?

ரங் 	;	தாங்கள்	ேபானால்	 ரியைனக்	கண்ட	பனி	ேபால்	அஞ்ஞானிகள்
இ க் மிடம்	ெதரியாம	ேபாயி வா.	

ேகசவ	:	மராட் ய	வீரர்களிேல	ஒ 	தந்திரசாலி	தான்	எங்கைளத்	
அ ப்பியவன்.	ெபயர்	சிட்னீஸ்.	காயஸ்த லம்	அவன்.	எப்ப யாவ 	காகப்பட்டைர
வரவைழக்க	ேவண் ெமன் 	திட்டம்	ேபாட்டவன்.	

காகப்	:	ஏன்?	ேகசவப்	:	சிவாஜியின்	பட்டாபிேஷகம்	தாங்கள்	வராவிட்டால்
நைடெபறாேத.	

காகப்	:	எதிர்ப்ேபா	?

ேகசவப்	:	ஆமாம்.	

காகப்	:	பக்கத் 	அரசேனா	?	

ேகசவ	:	இல்ைல	உள்	நாட் ேல	நாங்கள்	தான்	எதிர்த்ேதாம்.	சிவாஜி	 த்திரன்.
அவன்	எப்ப 	 த்திரிய	தர்மப்ப 	ெஜாலிக்க	ஆைசப்படலாம்?	சாஸ்திரம்
சம்மதிக் ேமா?
ேவதவிதிப்ப யா?	என்ெறல்லாம்	எதிர்த்ேதாம்.	

காகப்	:	ஓேகா!	இந்த	ஓைலயிேல	அ 	பற்றி	ஒன்ைற ம்	காேணாேம?	



ேகசவப்	:	எப்ப 	இ க் ம்?	நாங்கள்	தான்	எதிர்த்ேதாம்.	எங்கைளேய	
அ ப்பிவிட்டான்.	அந்த	தந்திரசாலி.	தங்கள்	சம்மதம்	கிைடத் 	விட்டால்	எங்கள்
எதிர்ப் கைள	மட்டம்	தட் விடலாம்	என்ற	நிைனப் .	

காகப்	:	அப்ப ப்பட்ட	ஆசாமியா?	ரங் 	ெகாண் வா	ஏ .	

ரங் 	:	ஸ்வாமி	நாம்	ேபாயி	நம்மளவா க் 	ேவண் ய	சகாயம்	ெசய் ...	..	.	

காகப்	:	மண் 	மராட் யத் க் 	நாம	ஏண்டா	ேபாக ம்?	ேகசவப்பட்ேர!	விஷயம்
விளங்கிவிட்ட .	மராட் ய	மண்டலத் க் 	சிவாஜி	ம டாபிேஷகம்	ெசய்
ெகாள்வ 	பாப	காரியம்.	நான்	அதற் ச்	சம்மதிக்க	 யா .	வர யா 	என்
றிவி ம்.	

ேகசவப்	:	ஓைலேய	அ 	ேபாலத்	தீட் னால்	…

காகப்	:	ஆகா!	த கிேறன்.	ெகாண் 	ேபாய்	வீ ம்,	அவன்	 கத்திேல!	நம
ஆசி ம்	ஆதர ம்	இல்லாமல்	என்ன	ெசய்ய	 யம்.	ஆனால்.	

ேகசவப்	:	அ மட் மில்ைல.	ஸ்வாமிகாகப்பட்டேர	 யா 	பட்டாபிேஷகம்	;	பாப
காரியம்	என் 	ெசால்லி	விட்டார்	என்ப 	ெதரிந்தால்..	

காகப்	:	பிற 	அவன்	பட்டம்	 ட் க்	ெகாள்ள	 யேவ	 யா .	

ேகசவப்	:	பரத	கண்டேம	அவைனப்	பாபி	என் 	சபிக் ம்.	

காகப்	:	படட் ம்....	ஆரியர்கைள	அலட்சியப்ப த் ம்	அஞ்ஞானிகள்	ெதரிந்
ெகாள்ளட் ம்	நம 	ஆதிபத்தியத்ைத	ஒைல	தயாரான ம்	நீர்	 றப்படலாம்.
இதற் ள்	ேடய்,	ரங் 	அவா க் ப்	பா ம்,	பழ ம்	ெகா ,	சிரமப்பரிகாரம்	ெசய்
ெகாள்ளட் ம்.
--------------	
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இடம்	:	வீதி
உ ப்பினர்கள்	:	சிட்னீஸ்,	பட்டர்கள்	

சிட்னீ	:	வா ங்கள்,	வா ங்கள்	ேபான	காரியம்	ெஜயந்தாேன!	(பட்டர்கள்	க தம்
ெகா க்கக்	கண் 	)	என்ன	இ !	வர	 யா 	என் 	எ தியி க்கிறாேர.	

ேகசவப்	:	நாங்கள்	என்ன	ெசய்வ ?	

சிட்னீ	:	 ன் 	ேபர்	ெசன்றீர்கேள?

ேகசவப்	:	நயமாக	வினயமாக,	பவ்யமாக	விஷயத்ைத	எ த் ச்	ெசான்ேனாம்.
சிட்னீ	ெசான்னதின்	பலனா	இ ?

ேகசவப்	:	அவர்	வயி 	 லங்கச்	 ங்கச்	சிரிக்கிறார்.	

சிட்னீ	:	மக்களின்	மனநிைல,	மண்டலத்தின்	மனநிைல.

ேகசவப்	:	எல்லாம்	ெசான்ேனாம்.	சிவாஜியின்	வீர	தீரத்ைதப்	பற்றிச்	ெசான்ேனாம்.
அவர்	ேகாதண்டத்தில்	ஒ 	ஸ்ேலாகம்	ெசால்லி	எங்கைளத்	திணற
அ த் விட்டார்.	

சிட்னி	:	ம்..	சரி..	சரி...	என்	 த்திப்	பிச .	உங்கைள	அ ப்பிேனன்.	சதிகாரர்கேள
ேபாங்கள்.	

ேகசவப்	:	ஆத்திரம்	 டாெதன் 	ஆகமம்	அல கிற ;	ேவதம்	 ழங் கிற .	

சிட்னி	:	எங்காவ 	ஆற்ேறாரத்தில்	ேபாய்ப்	ேபசிக்ெகாண் ங்கள்	இ ேபால.
இப்ப 	அ த் க்	ெக க்காதீர்கள்.
(ேபாகிறார்கள்)	
நிச்சயமாக	இவர்கள்	சதிதான்	ெசய் விட் 	வந்தி க்கிறார்கள்.	இவர்கள்
அந்தக்காகப்	பட்டரின்	 லமாயிற்ேற	என் 	அ ப்பிேனன்.	 லத்தின்	 ணத்ைதக்
காட் 	விட்டார்கள்.	 க்காரர்கேள!	உங்கள்	 ட்சி	ெவற்றி	ெபற	வி கிேறனா,
பா ங்கள்.



------------------	
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இடம்	:	தர்பார்	
உ ப்பினர்கள்	:	சிவாஜி,	தளபதி	,	வீரர்கள்,	ேமாகன்.	

1.	தளபதி	:	மகராஜ்	 திய	மாளிைக	கட் ய ம்	அதற் 	என்ன	ெபயரிட	உத்ேதசம்?

சிவாஜி	:	நீேய	ெசால் ,	என்ன	ெபயரிடலாம்?

1.	தளபதி	:	சலைவக்கல்லால்	கட்டப்	ேபாவதால்	ெவள்ைள	மாளிைக	என்
ெபயரிடலாேம?	

2.	தளபதி	:	அப்ப 	பார்த்தால்	மாளிைகயின்	ெகா 	மண்டபத்திேல	தங்கத்	தக
ேபாடப்ப வதால்	ெசார்ண	மாளிைக	என்ற	ெபயர்	ெபா த்தமாக	இராேதா?	

1.	தளபதி	:	நம 	சிவாஜி	மகாராஜா க் 	ெஜயச்	சின்னமாக	அந்த	மாளிைக
இ க்கப்	ேபாகிற .	அதனால்	ெஜயவிலாசம்	என்ற	ெபயர்	ெபா த்தமாக
இ க் ம்.	நாம்	 றிக்	ெகாண்ேட	ேபாவாேனன்?	அவ ைடய	உத்தர 	எப்ப ேயா?	

சிவாஜி	:	நான்	அைதப்பற்றி	ேயாசித் க்	ெகாண் க்க	வில்ைல,	ம டாபிேஷகம்
நைடெப வதற் 	 ன்ேப	தாங்க	ெளல்லாம்	மகாராஜா	என் 	அைழக்கிறீர்கேள,
எவ்வள 	ஆழ்ந்த	அன் 	உங்க க் 	என்பைதப்	பற்றி	ேயாசித் க்
ெகாண் க்கிேறன்.
(ேமாகன்,	வீரர்கள்	ஒ வ கின்றனர்)	
ஏன்,	என்ன	ெசய்தி	எதிரிப்	பைடகளா?	

ேமாகன்	:	எதிரிகளிடம்	பைடயில்ைல	,	மகராஜ்	...	தைட	விதித்தி க்கிறார்கள்	

சிவாஜி	:	தைடயா?	என்ன?	யார்?	

வீரன்	;	மகராஜ்	பட்டாபிேஷகம்	நடக்கக் டாதாம்.	

சிவாஜி	:	ெசான்னவன்	யார்?

ேமாகன்	:	பிணமாகாமல்தான்	இ க்கிறார்கள்.	அந்தப்	பித்தர்கள்.	



சிவாஜி	:	அைமதியாகப்	ேப ங்கள்.	பட்டாபிேஷகத்ைதப்	பா ஷாவின்	ஆட்கள்
த க்கின்றனரா?	

ேமாகன்	:	அவர்கள்	 ணியவில்ைல	மகராஜ்	அவர்க க்	கில்ைல	அந்தக்
ெக மதி.	ெமாகலாயர்	வீரத்	தைலவைன	மதிக்கின்றனர்.	ஆனால்	…

சிவாஜி	:	ஆனால்!	என்ன	அ 	ஆனால்	?

வீரன்	:	 ர்த்தம்	 றிக் ம்ப 	 ேராகிதைரக்	ேகட்ேடாம்.

சிவாஜி	:	நாள்	சரியில்ைல.	நட்சத்திரம்	சரியில்ைல	என் 	 றியி ப்பார்.	

வீரன்	:	இல்ைல	மகராஜ்	விபரீதமாகப்	ேப கிறார்கள்.	

சிவாஜி	:	விபரீதமாகப்	ேப கிறார்களா?	என்ன	உள கிறீர்கள்?	

ேமாகன்	:	அப்ப க்	ேகட் க்க	ேவண் ம்.	அந்த	உ த்தர்கைள	வாைய	 க்
ெகாண் 	வந் 	விட் ர்கள்	வைகயற் ..	

சிவாஜி	:	சந்தர்.

ேமாகன்	:	மகராஜ்	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	

வீரன்	:	 ேராகிதர்	பட்டாபிேஷகம்	 டாெதன் 	…

4.	தளபதி	:	 டாெதன் ..?	

வீரன்	:	 றிவிட்டனர்.	

4.	தளபதி	:	ஏன்?	என்ன	காரணம்?	

வீரன்	:	நம 	தைலவர்	 த்திரராம்	 த்திர க் 	ராஜ்யா	பிேஷக	உரிைம
கிைடயாதாம்.	அ 	சாஸ்திர	விேராதமாம்.

(சிவாஜி	'ஆஹா'	என் 	வாைள	உ வ,	மற்றவர்க ம்	வாைள	உ கின்றனர்.
பாலச்சந்திரப்	பட்டர்.	ேகசவப்பட்டர்	வ கின்றனர்)	



ேகசவப்	:	எங்கைளக்	ெகால்ல	இத்தைன	ஆட்க ம்	வாட்க ம்	ேதைவயா?
வீரர்கேள!	உங்க ைடய	ேகாபப்	பார்ைவயாேலேய	எங்கைளச்	 ட் ச்	சாம்பலாக்கி
விடலாேம.	ெபா ங்கள்	ெபா ங்கள்!	ெபா த்தார்	 மியாள்வார்.	

பாலச்	:	ெபாங்கினவர்	காடாள்வார்.	

சிவாஜி	:	சரி!	இவர்கைள	அைழத் க்	ெகாண் 	நந்தவனம்	ெசன் .	என்ன	ேசதி
என் 	விசாரித் த்	தகவைல	பிற 	வந் 	 ங்கள்	என்னிடம்.	என்	 ன்	நி த்த
ேவண்டாம்.	இவர்கைளக்	ெகாண் 	ேபாங்கள்.

(தளபதி	பட்டர்கைள	அைழத் ப்	ேபாக	,	ேமாக ம்	ேபாகிறான்.)	

சிவாஜி	:	சந்தர்!	வா	இங்ேக	நீ	ேபாகாேத	இங்ேகேய	இ .
(சிறி 	ெமளனமாய்	இ ந் விட் )	
நான்	எப்ேபா ம்	இப்ப த்	திைகத்த்தில்ைல.	எதிரியின்	பைடகள்	நான் 	பக்க ம்
ழ்ந் 	ெகாண்ட	ேபா ம்	எனக் 	ஏற்பட்டதில்ைல	இந்தக்	கலக்கம்.	நான்

நாடாளத்	த தியற்றவன்	சிவாஜி	 த்திரன்	 த்திரன்	நாடாளக்	 டா ?	இ
சாஸ்திரம்.	

ேமாகன்	:	சாஸ்திரமல்ல	மகராஜ்!	நம 	இ தயத்திேல	வீசப்ப ம்	அஸ்திரம்.	

சிவாஜி	:	உண்ைமதான்.	எதிரியின்	வா க் ம்,	ேவ க் ம்	என்	மார்
அஞ்சியதில்ைல.	இந்த	அஸ்திரம்	...	

ேமாகன்	:	மகராஜ்	என்னால்	தாங்க	 யவில்ைல	ெபா க்க	 யா .	ஒ
வார்த்ைத	ெசால் ங்கள்,	தங்கைளத்	தைட	ெசய்யத்	 ணிந்தவர்கைள	…

சிவாஜி	:	கண்ட	 ண்டமாக் வாய்.	பயன்	என்ன?	வாள்	ெகாண் 	அவர்கைளச்
சிைதக்க	வி ம் வாய்.	அவர்கள்	வாள்	எ க்காமேல	என்ைனச்	சித்திரவைத
ெசய் விட்டார்கேள.	 கலாயச்	சக்கரவர்த்தி	 யன் 	பார்த் 	ேதால்வி
ெபற்றான்.	சண்டமா தம்	ேபான்ற	எதிரிப்	பைடயினால்	ஏன்	சித்தத்ைதக்	 ைறக்க

யவில்ைல.	சாத் ரா	 வ ம்	ரத்தக்	காடான	ேபா 	என்	மனம்
ைலயவில்ைல	.	உற்றார்	உறவின ம்,	ஆ யிர்த்	ேதாழர்க ம்,	களத்திேல

பிணமான	ேபா ம்	என்	உ தி	 ைலயவில்ைல.	ேபார்	ேபார்	ேபார்	என்ேற
கர்ஜித்ேதன்.	இேதா,	என்ைன	நாடாளத்	த தியற்றவன்	என் 	 றிவிட்டார்கள்.
நான்	 த்திரன்.	 த்திர க் 	சாஸ்திரம்	அ மதி	தரவில்ைலயாம்.	ராஜ்யம்	ஆள!



ேமாகன்	:	 தான	வார்த்ைத	அ .	

சிவாஜி	:	ராஜ்யம்!	யார்	சி ஷ் த்த	ராஜ்யம்?	எவ்வள 	கஷ்டங்க க் ப்	பிற
சி ஷ் த்த	ராஜ்யம்?	சந்தர்!	எத்தைனத்	தாய்மார்கள்,	தங்கள்	 மாரர்கைள
இதற் 	அர்ப்பணம்	ெசய்தனர்.	எத்தைன	காதலிகள்	தங்கள்	காதலர்கைள
இதற் க்	காணிக்ைக	ெச த்தினர்.	ராஜ்யம்	ஆள	சிவாஜிக் 	உரிைமயில்ைலயாம்.
த்திரன்	ராஜ்யம்	அைமக்கலாம்.	ரணகளத்திேல	உைழக்கலாம்.	ஆனால்	அவன்

ஆளக்	 டா .	இ 	சாஸ்திரம்	சந்தர்!	இந்த	சாஸ்திரம்?	

ேமாகன்	:	சாம்பலாகட் ம்	மகராஜ்	கட் ச்	சாம்பலாக் ேவாம்.	 றப்ப ங்கள்.	

சிவாஜி	:	சந்தர்!	என்	மனம்	 ழம்பிவிட்ட .

ேமாகன்	:	மகராஜ்	மகராஜ்!	

சிவாஜி	:	ேமாகன்	விலகிநில்	!	விசாரம்	நிைறந்த	என்ைன	விட் 	வில ம்.	அப்பா
சந்தர்!	அஞ்சாெநஞ்சன்,	அசகாய	-	 ரன்,	ஆற்றல்மிக்ேகான்	என்ெறல்லாம்
மராட் ய
மண்டலம்	 கழ்ந்தேதா	அந்த	மாவீர ைடய	நிைலையப்	பார்.	மகாராஷ் ரம்
மயக்கத்திேல	சிக்கி	விட்ட .	உன்ைன ம்	அந்த	ேநாய்	பி க்கா	 ன் 	விலகிச்
ெசல்.	

ேமாகன்	:	மகராஜ்	!	வீணான	மனக்கலக்கம்	 டா !	உம 	ஆத்திரத்ைத	மீ ம்
ஆற்றல்	ெகாண்ட	ஆண்மகன்	எவ ம்	இங்ேக	இ க்க	 யா .	என்	ைகயில்
வாள்	இ க் ம்	வைர,	தங்கள்	தாள்	பணிகிேறன்.	ஒ 	வார்த்ைத	ெசால் ங்கள்.	

சிவாஜி	:	நாைளக் 	வா!	இன் 	என்ைன	இம்சிக்காேத!	ேவதைன	ெவள்ளம்
ேபாலாகிவிட்ட .	நான்	அைதத்	தாண் 	கைர	ஏ ேவேனா	அல்ல 	அதிேலேய
அமிழ்ந் 	ேபாேவேனா	யார்	கண்டார்கள்?	மகாராஷ் ர	மண்டலேம!	உன்	கதி
என்னேவா...	
--------------		
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இடம்	-	:	வி ந் 	நந்தவனம்	
உ ப்பினர்கள்	:	சாந்தாஜி,	இந் மதி,	ேமாகன்,	பாலாஜி,	பக ர்.	

(இந் மதி	ேசார்ந் 	நிற்க,	சாந்தாஜி	வந் )	

சாந்	:	இப்ப 	ைவத் க்	ெகாண் ராேத	 கத்ைத	என்	ேபச்ைசக்	ேகளம்மா,	உன்
நன்ைமக் த்தான்	இந்த	ஏற்பா .	

இந் 	:	என்	நன்ைம?	ேதள்	ெகாட் வ 	ேதக	ஆேராக்யத் க்கா	அப்பா?
எதற்காகப்பா	என்ைன	இப்ப 	வாட் கிறீர்கள்?	

சாந்	:	ைபத்தியக்காரப்	ெபண்ேண	!	நா ம்	கிளிப்	பிள்ைளக் ச்	ெசால் வ
ேபால்	ெசால்லிவிட்ேடன்.	அவன்	ேகட்கவில்ைல	.	

இந் 	:	அதற்காக?	

சாந்	:	அதற்காகத்தான்	இந்த	ஏற்பா .	பக ர்	வ வான்;	அவனிடம்	சிரித் ப்
ேப .	அவன்	உன்ைனக்	கல்யாணம்	ெசய் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என் 	ேகட்பான்.
ேகட்பான்.

இந் 	:	ஆஹா!	அதற்ெகன்ன	சம்மதிக்க	ேவண் ம்?	அ தாேனயப்பா	உம
கட்டைள?	

சாந்	:	ஏனம்மா	இப்ப க்	ேகாபித் க்	ெகாள்கிறாய்?	பக ர்	.	 ஷ்டனல்ல.
ெகளரவமான	 ம்பம்.	அடக்கமானவன்.	ெகாஞ்சம்	அச .	அவ்வள தான்.
ேம ம்	...	

இந் 	:	என்னேமா	அப்பா!	எனக் 	இந்தப்	ேபச்ேச	ேவதைனயாக	இ க்கிற .	

சாந்	:	என்ன	,	மகா	ேவதைன?	நான்	என்ன	,	உன்ைன	பக ைரக்	கல்யாணம்
ெசய் 	ெகாள்	என்றா	 கிேறன்?	பாவைனக் 	ஒப் க் 	ஒ 	வார்த்ைத	அப்ப ச்
ெசால்.	பிற 	பாேரன்	அந்த	 ரட் 	ேமாகன்	அலறி	அ த் க்	ெகாண் 	என்னிடம்
வ வான்.	வாைளத்	ெதா வதில்ைல	என் 	சத்தியம்	ெசய் 	த வான்.	நான்



ெகாஞ்ச	ேநரம்	பி 	ெசய் வ 	ேபால்	ெசய் விட் ,	பிற 	சம்மதிப்ேபன்.	பயல்
ெபட் ப்	பாம்பாகி	வி வான்.	இந்தத்	தந்திரத்தால்	தான்	ேமாகைன	நம்	வழிக் க்
ெகாண் 	வர	 ம்?	

இந் 	:	தந்திரம்	 ட	எனக் க்	கசப்பாகத்தான்	இ க்கிற .	நான்	ஒப் க் க்	 ட
எப்ப 	பக ைரக்	கல்யாணம்	ெசய் க்	ெகாள்வதாக	 ேவன்?	

சா	:	 றித்தான்	ஆக	ேவண் ம்.	உனக் த்	ெதரியா .	இந்தக்	காதல்
இ க்கிறேத	அ 	ஒ 	மாதிரியான	ெவறி.	ேவ 	ஒ வன்	அந்தக்	காதைல	தட் ப்
பறித் க்	ெகாள்வான்	என் 	ெதரிந்தால்	ேபா ம்.	காதலால்	தாக் ண்டவன்
கால யில்	வி ந்தாவ 	காரியத்ைதச்	சாதித் க்	ெகாள்ள	 யல்வான்.	இ ,
பாலாஜி	ெசான்ன .	

இந் 	:	பாலாஜி	ெசான்ன 	பாழாய்ப்ேபான	பாலாஜி	நல்ல	ேயாசைன	ெசான்னான்
உமக் 	சரி.	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ெந ப்பிேல	நிற்கிேறன்.	ேவ 	வழியில்ைல...	

சாந்	:	அப்ப ச்	ெசால்.	நீ	எப்ேபா ம்	நல்ல	ெபண்.	அேதா	யாேரா	வ கிறார்கள்.	நீ
ேபா!	உைடகைள	அணிந் 	ெகாண் 	வா.
(பாலாஜி ம்	பக ம்	வ கின்றனர்)	
பாலாஜி	:	நமஸ்காரம்	சாந்தாஜி!	நமஸ்காரம்.	

சாந்	:	நமஸ்காரம்.	

பாலா	:	இவர்தான்	நான்	ெசான்ன	பக ர்
(பக ைர	அங் ள்ள	ஆசனத்தில்	அமரச்	ெசய் விட் 	)
நான்	தங்கள்	 ைஜ	அைறையப்	பார்க்க	ேவண் ம்	சாந்தாஜி.	

சாந்	:	ஆஹா	அதற்ெகன்ன?	வா,	உள்ேள	காட் கிேறன்.	

(பாலாஜி ம்,	சாந்தாஜி ம்	ேபாக	பகதர்	பாடத்ைத	ஆரம்பிக்கிறான்.)	

பகதர்	:	மயிேல!	 யிேல	மாேன!	ேதேன!-	மதி கவதி	கலர் கவதி...	

இந் 	:	இ 	என்ன	அஷ்ேடாத்திரமா?	சகஸ்ரநாமமா?	

பக ர்	:	இல்ைல	....	வந் 	...	



இந் 	:	என்ன	இல்ைல.	பாலாஜி	கற் க்	ெகா த்த	பஜைனேயா?	ஏன்	மைறக்கிறீர்?
எனக் ம்	இஷ்டம்தான்	 ம்.	

பக ர்	:	இந் !	

இந் 	:	ஏன்?	

பக ர்	:	ஒன் மில்ைல	.	

இந் 	:	அவர்கள்	ேபாய்விட்டார்கள்	என் 	பயமா?	பயப்படாதீர்கள்.	நான்	பகலிேல
இப்ப ேய	தானி ப்ேபன்.	பாதி	ராத்திரியிேலதான்	…	

பக ர்	:	பாதி	ராத்திரியிேல	என்ன	இந் 	அ ?	

இந் 	:	ஏன்	உங்க க் த்	ெதரியாதா?	பாலாஜி	ெசால்லவில்ைலயா?	

பக ர்	:	என்ன	இந்த	விஷயம்	எனக் 	ஒன் ம்	ெதரியாேத	

இந் 	:	ெதரியாதா?	விைளயா கிறீர்.	ெதரியாமலா	இ க் ம்.	ெதரிந் தான்
இ க் ம்.	பாலாஜி	ெசால்லி	இ ப்பாேர.	

பக	:	அந்தப்	பாழாய்ப்ேபான	பாலாஜி	ஒன் ேம	ெசால்லவில்ைலேய.	பாதி
ராத்திரியிேல	என்ன	நடக் ம்?	ெசால்ேலன்..	

இந் 	:	ெசால்ல	 யா .	ெசான்னால்	நீங்க ம்	என்ைனக்	கல்யாணம்	ெசய்
ெகாள்ள	 யா 	என் 	ெசால்லி	வி வீர்கள்.

பக	:	எனக்ெகான் ம்	விளங்கவில்ைலேய!	

இந் 	:	நான்	அழகாக	இ க்கிேறனா,	இல்ைலயா?

பக	:	எ 	ேபால	இ க்கிறாய்
இந்த	;	இ க்கிேறனல்லவா?	ந ஜாம்	மணி	அ த்த ம்	…

பக	:	அ த்த ம்	

இந் 	:	ஊ ம்..	நான்	ெசால்ல	மாட்ேடன்.	



பக	:	நான்	சாந்தாஜிையக்	 ப்பி கிேறன்.	எனக் 	இங்கி க்கப்	பி க்கவில்ைல.	

இந் 	:	ஏன்	வந்தீர்கள்?	

பக;	அ வா	இந் ?	நான்	உன்ைனக்	காதலிக்கிேறன்.	

இந் 	:	காதலி ங்கேளன்.	அதனால்	என்ன?	

பக:	உன் ைடய	அழகைகக்	கண் ...	

இந் 	:	மயங்கிவிட் ப்பீர்கள்.	

பக	:	இல்ைல	!	அழைகக்	கண் ,	அன் 	ெகாண் ,	உன்ைனத்	தவிர	ேவெறா
மங்ைகையக்	கனவி ம்	க வ	தில்ைல	என் 	தீர்மானித் 	விட்ேடன்.
க்கனிேய!	சக்கைரேய!	ேதேன	பாேல!	உன்ைன	நான்	என்	உயிர்	ேபாலக்

காதலிக்கிேறன்.	இந் 	இவ்வள தானா?	இன் ம்	ஏதாவ 	உண்டா?

பக:	இந்தச்	ேசாைலயிேல	இந் 	மாைலயிேல	உலா கிேறாம்.	பக	,	என்ைனக்
கணவனாக	ஏற் க்	ெகாள்ளச்	சம்மதமாக்	கண்ேண	?	

இந் 	:	எனக் ச்	சம்மதந்தான்.	ேவ 	யார்	இவ்வள 	ைதரியமாக	என்ைனக்
கல்யாணம்	ெசய் 	ெகாள்ள	 ன்வ வார்கள்?

பக	:	 ந்தரி	!	 ந்தா	 ணவதி	 ப்ரதீபா!	உன்ைனக்	கல்யாணம்	ெசய்
ெகாள்ள	மன்னாதி	மன்னர்கள்	மண் யி வார்கேள.	அப்ப யி க்க	ைதரியம்
என்ன
ேதைவப்ப கிற ?	

இந் 	:	மறந் விட் ேரா?	பாதி	ராத்திரியிேல...	

பக	:	ஐேயா!	பாதி	ராத்திரியிேல	என்ன?	

இந் 	:	என்னவா?	பாதி	ராத்திரியிேல,	நான்	பாதி	உடல்	 லியாக	மா ேவன்.	

பக	:	ஐையேயா!	இந் 	:	அ 	ெதரிந் தான்	என்ைன	யா ம்	கல்யாணம்	ெசய்
ெகாள்ள	 ன்வரவில்ைல.	நா ம்	உம்ைமக்	காதலிக்கிேறன்.



(பக ர்	பயந் 	' லி,	 லி'	என் 	ஒட,	ேமாகன்	வர,	சாந்தாஜி,	பாலாஜி	வ தல்)	

இந் 	:	வி ந் 	 கிற	ேநரத்திேல	வந்தீேர.	

ேமாகன்	:	இந் !	பக ர்	பாக்யசாலி!	மராட் ய	மண்டலத்திேலேய	இப்ேபா
இப்ப த்தான்	யார்	யா க்ேகா	எதிர்பாராத	ேயாகம்	அ க்கிற .	மந்தியிடம்	மலர்
மாைலையத்	த கிறார்கள்.	தாமைரத்	தடாகத்திேல	எ ைம	தாண்டவமா கிற .	

சாந்	:	ேமாகனா!	என்னடாப்பா,	சந்ேதாஷமான	நாளி .	சச்சர 	ெசய்யாேத.	

ேமாகன்	:	சச்சரவா?	ேசச்ேசா	எப்ப ப்பட்ட	இன்ப	நாளி .	ஸ்ரீமதி	இந் மதிக் ம்
ஸ்ரீஜத்	பக க் ம்	தி மணம்	நிச்சயிக்கப்ப ம்	நன்னாள்.	வீர,	தீர ள்ள
பக ைர	விேவக	சிந்தாமணியாம்	இந் மதி	அம்ைமயார்	பராக்கிரமம்	மி ந்த
பாலாஜியின்	 ன்னிைலயில்,	சகல	கலா	பண் தர்	சாந்தாஜி	ஆசிர்வாதத் டன்
மணாளராகத்	ேதர்ந்ெத க் ம்	மங்களகரமான	மாைல	;	 யம்வர	ேவைள.

இந் 	:	ேகலி	ெசய்த 	ேபா ம்.	உங்க க் 	ஒ 	 ண் 	இ ம்பினிடம்	இ க் ம்
பற்ைற	விட	இ 	ஒன் ம்	ேகலிக்கிடமான	விஷயமில்ைல.	

சாந்	:	அப்ப க்	ேகள்	இந் ,	அப்ப க்	ேகள்.	இன்ெனா 	தடைவ	ேகள்.	ஒ
ெபண்ணின்	பிேரைமக்காக	ஒ 	வாைளத்	 றந் விடக்	 டாதா	என் 	ேகள்.	

ேமாகன்	:	இந் 	உன்ைன	இ வைர	அறிந் 	ெகாள்ளாத 	என்	 ற்றம்	தான்.
பக க் 	ஏற்றவள்	தான்	நீ.	அவன்	வாள்	ஏந்தமாட்டான்.	வாள்	ஓர்	இ ம் த்
ண் 	அல்லவா?	ேபஷ்	இந் 	 தந்திரப்	ேபா க்காக	நான்	ஏந் ம்	வாள்	ஒ

இ ம் த் ண் 	அல்லவா?	எவ்வள 	அற் தமான	அறி 	உனக் .	வலிேயார்
எளிேயாைர	வாட் ம்	ேபா ,	நீதிைய	நிைலநாட்ட	நான்	வீ ம்	வாள்	ஒ
இ ம் த் ண் 	.	வீழ்ச்சி ற்ற	இனத்ைத	மீண் ம்	எ ச்சி	ெபறச்	ெசய்வதற்காக
விளங் ம்	வாள்	ஒ 	இ ம் த் ண் .	வீரம்,	நாட் ப்பற் 	இரண் 	மற்ற	நீ,
இத்தைன	நாட்களாக	என்னிடம்	உண்ைமயான	காதல்	ெகாண்டதாக	ந த் ,
ஆயிரம்	தடைவ	'அன்பேர!	அன்பேர!'	என் 	அர்ச்சித் 	என்னிடம்	இ க் ம்
பிேரைமக்காக	எந்தக்	கஷ்ட	நஷ்டத்ைத ம்	ஏற் க்	ெகாள்ளத்	தயார்	என்
சத்தியம்	ெசய் 	ெகா த் ,	உன்	வஞ்சகத்தால்	என்ைனப்	பித்தனாக்கி,	இன்
பணத்தாைச	ெகாண் 	படாேடாபத்தில்	ஆைச	ைவத் ,	பக ைரக்	கல்யாணம்
ெசய் 	ெகாள்ளச்	சம்மதித்த	நீ,	ஒ 	மாமிசப்பிண்டம்.	இேதா,	ஒ 	எ ம் க் 	.
உனக்ேகற்ற	மணாளன்.	இவன்	ைகயிேல	அந்த	இ ம் த் ண் 	இல்ைல	;
இவ டன்	 	வாழ்.	



(ேபாகிறான்.	பக ம்	பாலாஜி ம்	ேபாகின்றனர்.)	

இந் 	:	அப்பா!	உங்களால்	வந்த 	இவ்வள ம்,	அவர்	இனி	என்ைன	ஏெற த் ப்
பார்க்கமாட்டார்.	ஐேயா!	நீங்கள்	இந்த	விபரீதமான	விைளயாட்ைட	ஏன்	ஏற்பா
ெசய்தீர்கள்?	அவ க் 	என்	மீ 	வீணான	சந்ேதகம்	ஏற்பட் 	விட்டேத.	நா ம்

க் த்	தனமாகப்	ேபசி	விட்ேடன்.	அவர்	எவ்வள 	ேகாபமாகப்	ேபாய்விட்டார்
பார்த்தீர்களா?	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்.	சாந்	:	கிண 	ெவட்ட	 தம்	 றப்பட்ட
ேபால்	ஆகிவிட்ட .	இனிேமல்	நான்	என்ன	ெசய்ேவன்?	அந்தப்	பாலாஜி
ேயாசைனயால்	ெகட்ேடன்.	
இந் 	:	அப்பா!
------------		
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இடம்	:	:	இந் மதி	தனிஅைற
உ ப்பினர்கள்	:	இந் மதி.	

இந் மதி	தனிைமயில்	ேசாகமாய்ப்	பா கிறாள்)
-----------------	
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இடம்	:	தர்பார்	
உ ப்பினர்கள்	:	சிவாஜி,	ேமாகன்,	தளபதிகள்,	வீரர்கள்.	

(ேகாட்ைட	உைடத்தல்)	

1.	தள	:	காகப்	பட்டரின்	ம ெமாழி	கிைடத் விட்டதாேம?	சாஸ்திர	சம்மதம்	ெபற்ற
மார்க்கம்	இ க்கிறதாேம?	

சிவாஜி	:	ஆமாம்!	 த்திரைன	 த்திரியனாக் கிறாராம்.	அதற் 	ஒ 	சடங்
இ க்கிறதாம்.	

ேமாகன்	:	பறைவக் 	இறக்ைகைய	ஒட் விடப்	பார்க்கிறார்கள்.	 ட்சி
பலித் விட்ட .	

சிவாஜி	:	இதிேல	 ட்சி	என்ன	இ க்கிற ?	அவர்கள்	சாஸ்திரத்ைதத்	தாேன
கிறார்கள்?	

ேமாகன்	:	ஆமாம்!	சாஸ்திரத்ைத	தான்.	ஆனால்	யா ைடய	சாஸ்திரம்?
எதிரிகளிடம்	இந்த	நா 	சிக்கிய	ேபா ,	அந்த	சாஸ்திரம்	உதவவில்ைலேய?	யா ம்
அதன்	 ைணையத்	ேதடவில்ைலேய?	கங்ைகக்	கைரக்கா	ஓ ேனாம்.	களத்திேல
என்ன	ெசய்வ ,	எப்ப ப்	ேபாரி வ 	என் 	ேகட்க	?	மராட் யரின்	ேதாள்
வலிைம ம்,	அவர்கள்	ஏந்திய	வாளின்	 ர்ைம ம்,	அப்ேபா 	ேதைவப்பட்ட .
இப்ேபா 	மன்னர்கைள	மண் யிட	ைவத்த	மாவீர க் 	சாஸ்திரத்ைதக்
காட் கிறார்கள்.
சாஸ்திரத்ைத	!

1.	தள	:	அைதத்	தவிர	ேவ 	வழி	காேணாேம?	

ேமாகன்	:	எங்ேக	ேபாக	வழி	ேவண் ம்	ேதாழேர?	வீர ரிக் 	மார்க்கம்	ெவ
ெதளிவாக	இ க்கிற .	விேவக	 ரிக் ம்	அப்ப த்தான்.	ஆனால்	ைவதீக ரிக் த்
தான்	-	வைளந்த	பாைத	இ க்கிற .

1.	தள	:	காகப்பட்டர்	நம 	தைலவைர	 த்திரியராக்க	இைச ம்	ேபா ,



நமக்ெகன்ன	கஷ்டம்?	சிக்கல்	தீர்ந் 	விட்ட 	என்றல்லவா	ெதரிகிற .	

ேமாகன்	:	அைத	நான்	ம க்கிேறன்	மாதவேர!	பலமாக	ம க்கிேறன்.	சிக்கல்
தீரவில்ைல	;	சிக்கல்	பலமாகிற .	வீர	சிவாஜியின்	ெவற்றிகள்	அத்தைன ம்	வீண்
என்பைத	நாம்	பிற்காலச்	சந்ததிக் ச்	சாசனமாக் 	கிேறாம்.	ேபாரிேல	 லியாக
இ ந்தார்.	ஆனால்	ைவதீ	 ரியிேல	சிக்கினார்	சிவாஜி	என் 	வ ங்காலத்தில்
மக்கள்	 றத்தான்	ேபாகின்றனர்.	ெந ங்காலத் க் ப்	பிற ம்	ேபாரிடேவா,
ஆளேவா,	உைழக்கேவா,	ஊ க் 	உதவி	ெசய்யேவா,	வீரேமா,	தீரேமா	,	த திேயா,
திறைமேயா	அற்றக்	 ட்டம்	ெப ைம டன்	தைல	நிமிர்ந் 	 றத்தான்
ேபாகின்ற .	மாவீரன்,	மராட் யம்	ெபற்ெற த்த	தீரன்,	களத்திேல	 ரன்	சிவாஜி.
ஆனால்	எம 	காக்கப்பட்டரிடம்	அைடக்கலம்	 ந்த	பிறேக	அரியாசனம்	ஏற

ந்த .	எம 	ஆதிபத்தியத்ைதப்	பாரீர்	என் 	ேபசத்தான்	ேபாகிற .	வீரத்
தைலவேன!	ேவண்டாம்	ேவண்டாம்.	இந்த	விபரீத	காரியம்.	மராட் யத்தின்
மானத்ைதக்	காக்கத்	தயங்காதீர்.	மணி 	தரிக்க	உமக் 	எந்த	ஜடாதரியின்
தய ம்	ேதைவயில்ைல	

சிவாஜி	:	தயவல்ல!	ஆசீர்வாதம்	தாேன	அ !	அைதப்	ெப வதிேல	இழி 	என்ன?	

1.	தள	:	சாஸ்திரப்	பலத்ைதத்	தான்	ேத கிேறாம்.	

ேமாகன்	:	மகைன	இழந்தா ம்	மனம்	தளராத	மாதர்கள்	மராட் யத்திேல
இ க்கிறார்கள்.	வீரர்கள்	ஏராளமாக	உள்ளனர்.	தியாகப்	 ஷர்கள்
இ க்கிறார்கள்.	இவர்களால்	வ ம்	பலம்	உங்க க் ப்	பலமாகத்	ேதான்றவில்ைல.
மகராஜ்!	பச்சிளங்	 ழந்ைதக் ப்	பா வ 	ேபால்	இ க்கிற 	தங்க ைடய
வாதம்.	காகப்பட்டர்	தங்கைளச்	 த்திரியராக் கிறார்.	தாங்கள்	ேதான்றிய
தி க் லத்ைதயல்ல.	அந்தக்	 லம்	என் ம்	 த்திரக்	 ல	மாகேவ	இ க் ேம.
தங்கைள	எங்களிடமி ந் 	பிரித் 	வி கிறார்.	தாங்கள்	பிறந்த	 லம்	தாழ்ந்த .
நாடாளத்	த தியற்ற 	என் 	தாங்கேள	ஒத் க்	ெகாள் ம்ப 	ெசால்கிறார்.	

ெபற்ற	தாையப்	பிச்ைசக்காரியாக்கிவிட் ,	மகன்	ெப நிதி	ெபற் 	வாழ்ந்தால்
அவைன	ெபரிேயான்	என் 	ேபைத ம்	 றாேன.	 யானவர்	 லத் க் 	என்ன
மா ?	நம 	 லத்ைதக்	 ைற	 ம்	ஏட்ைட	நாம்	ஏன்	ஏற் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்,
இன் 	அவர்கள்	காட் ம்	ஏட் ன்	 ைணெகாண் ,	நாம்	நாட்ைட	மீட் ந்தால்
அதற் 	நாம்	மதிப்பளிக்கலாம்.	எதிரிகள்	நம்ைமத்	தாக்கிய	ேபா 	அந்த	ஏ
ேகடயமாக	இல்ைல,	வாளாக	இல்ைல,	வாைளயி ம்	உைறயாகக்	 டப்
பலனளிக்க	வில்ைலேய!	ஏன்	அந்த	ஏ 	மகராஜ்?	



சிவாஜி	:	சந்திரேமாகன்!	ஆரியர்களின்	அபிப்பிராயப்ப 	நடப்பதால்	நீ	இவ்வள
அதி ப்தி	ெகாள்ளலாமா?	நா ம்	 தலிேல	ேகாபித் க்	ெகாண்ேடன்.	ஆனால்
இப்ேபா 	காக்கப்பட்டரின்	ேயாசைன	இ தரப்பா	 க் ம்	தி ப்திகரமாக
இ க்கிற 	என்ேற	எண் கிேறன்.	சாஸ்த்திர	சம்பிரதாய ம்	நிைலக் ம்.	உன்
ேபான்ற	உள்ள	ேதாழர்களின்	அபிலாைஷ ம்	நிைறேவ ம்.	

ேமா	:	மராட் யத்	திலகேம	மன்னிக்க	ேவண் ம்.	நான்	ெவற்றி	வீரன்	சிவாஜி
ஆவைத	வி ம்பி	வந்ேதேன	ஒழிய,	ஆரிய	தாசனான	பிற 	அரியாசனம்	ஏ ம்
ர்ப்பாக்கிய	காட்சிையக்	காண	வரவில்ைல.	மகராஜ்	ஆரிய	சிேரஷ்டர்	என்

அர்ச்சிக்கிறீர்,	ஒ 	ஆற்றலற்ற	 ட்டத்ைத	பார்ட்டாரி	ேதசத் ப்	 ரவிகள்
மீதமர்ந் .	தகதகெவ ம்	கவசம்	 ண் ,	பளபளக் ம்	கடகம்	ஏந்தி,	ேபார்க்
ணம்	பைடத்த	மக்கள்	இங் ப்	 யெலனக்	கிளம்பிய	ெபா ,	காய்ந்த	 ல்ைலக்

ைகயிேலந்தி	திரிந்த	 ட்டம்	என்ன	ெசய்த ?	தாங்கள்	யார்?	தங்க ைடய	வீர
தீரம்	எத்தைகய ?	தாங்கள்	எங்கள்	கண்க க் 	மராட் ய	நாட் ேல	மார்தட்
நின் ,	மகத்தான	ேபாராட்டங்கைள	நடத்திய	மாவீரராக	காட்சியளிக்கிறீர்.
கட்கெம த் ,	 ரவி	மீேதறி,	கா 	மைல	கடந் 	ெசன் ,	க ம்	ேபாரிட்ட	வீரன்.
ஆனால்	அவர்கள்	கண்க க் 	ஒ 	 த்திரராகத்	ெதரிகிறீர்.	கண்ணி ம்,
க த்தி ம்	க ம்	விஷம்	இ க்கிற 	காவலா!	மராட் ய	மண்டலத்ைதக்	கமண்டல
நீர்	ெதளித் 	அவர்கள்	உண்டாக்கவில்ைல.	மராட் யரின்	ரத்தத்ைதச்	சிந்தி	இந்த
மண்டலத்ைதப்	ெபற்ேறாம்.	யாக	.	 ண்டத்தின்	விைளவல்ல	மராட் யம்.	தியாகத்
தயிேல	ேதான்றிய	ேதசம்.	இந்த	ேவைலைய	ேவதம்	ஓ ம்	அவர்கள்
ெசய்யவில்ைல.	நாம்	ெசய்ேதாம்;	நம்ைம	நிந்திக்கிறார்கள்,	 த்திரர்கள்	என் .
அைத	நாம்	ஏற் க்	ெகாள்வதா,	மன்னா!	இ 	நம 	வீழ்ச்சியின்	அறி றி
என்ேபன்.	

2.	தள	:	தளபதிகேள	!	மராட் ய	மண்டலத்திற் 	ஒ 	மன்னன்	ேதைவ.	மக்களின்
வி ப்பம்	மட் மல்ல,	பரத	கண்டம்	 வ ம்	இேத	ேபச்சாக	உள்ள .	ஆகேவ	நாம்
சில்லைற	விஷயங்கைளப்	ேபசிக்ெகாண் 	சிக்கைல	வளர்த் க்	ெகாள்வ
நல்லதல்ல.	காகப்	பட்டைர	வரவைழத் ,	அவர்	 ம்	சடங் 	ெசய் ,	நம
தைலவைர	 ட் க்	ெகாள்ளச்	ெசய்வேத	 ைற.	

ேமா	:	தளபதிகேள!	மிக	மிக	சாமான்யக்	 யிேல	பிறந்த	சிவாஜி.	ஒ 	ெபரிய
அரைச,	மராட் ய	சாம்ராஜ்	யத்ைதத்	தன்	ேதாள்	வலிைமயால்	கண்டார்.	அவர
மின் ம்	வாள்	ஒளி	வீசாத	இடமில்ைல	.	அவ ைடய	பைடயின்	பரணி	ேகட்காத
நாளில்ைல.	அவ ைடய	கண்ேணாட்டம்	அ ைமத்தனத்ைதப்	ேபாக்கிற்
கா களிேல	 டாரங்கள்,	மைலகளிேல	ேகாட்ைடகள்,	 ைககளிேல	பாசைறகள்.
யாரால்	ஏற்பட்டன?	நம 	இனத்தின்	பங்கத்ைதப்	ேபாக்கிய	சிங்கத்தால்,	அந்தச்



சிங்கம்	சிலந்திக்	 ட் ேல	பக் வதா?	ஈட் க் 	மார் 	காட் கின்ற	இைணயில்லா
வீரன்,	உலர்ந்த	ச 	கண் 	உடல்	 க்க	நிற்பதா?	மார் 	வாள்	வ டன்
விளங்க,	மராட் யத்திேல	மண்ேணா 	 தி	கலந் 	 ைழய,	மராட் யக்

ம்பங்களிேல	தாய்மார்கள்	ேகாெவனக்	கதற,	ேபாரிட் 	நி விய 	மராட் ய
சாம்ராஜ்யம்.	மைல,	கா ,	நதி,	பைட	எ ம்	த க்கவில்ைல	சிவாஜிைய!	ஆனால்
ஆரியர்கள்	த க்கின்றனர்.	எவ்வள 	விசித்திரம்.	ேவதைன	த ம்	விசித்திரம்.
ண் ேல	சிக்கிய	 லி,	 ண் லிேல	சிக்கிய	மீன்,	வைலயிேல	வீழ்ந்த	மான்,

வர்ணாஸ்ரமத்திேல	வீழ்ந்த	வீரன்	-	இந்த	ேவதைன	த ம்	காட்சிையயா	நான்
காணேவண் ம்?	ஐேயா,	மராட் யேம!	உன்	நிைல	இப்ப யா	 ைலய	ேவண் ம்?
ஒ 	சி 	 ட்டத்திடம்	சிக்கிச்	சீரழிகிறாேய.

சிவா	:	மக்களின்	மனப்ேபாக்ைகக்	கவனிக்க	ேவண்டாமா?	

ேமா:	மக்களின்	மனம்!	தாங்கள்	வீரமாகக்	கிளம் வதற் 	 ன் 	மக்களின்	மனம்
இனி	என்ெறன் ம்	நாட் ற் 	வி தைல	கிைடயா ;	வி தைல	ெபற	 யா
என் தான்	எண்ணிக்	ெகாண் ந்தனர்.	ேபாரிடக்	கிளம்பிய	நீர்,	 ைமையக்
கண் ர்.	ேகாைழ ம்	வீரனானான்	;	ேகாட்ைடகள்	 ளாயின;	ெகாட் ேனாம்
ெவற்றி	 ர ,	பறக்கிற ,	 தந்திரக்	ெகா 	ெகா .

சிவா	:	ேமாகனா!	காகப்	பட்டரின்	ேயாசைனைய	ம த்தால்,	என்ன	ேநரி ம்
என்பைத	எண்ணிப்	பார்க்காமேல	ேப கிறாய்	.	

ேமா	:	என்ன	ேநரி ம்?	காகப்பட்டர்	தம 	ரத,	கஜ,	 ரக	பதாதிக டன்
மராட் யத்தின்	மீ 	பைடெய த் 	வி வார்.	நாம்	அவர 	அசகாய	 ரர்களால்
ேதாற்க க்கப்	பட் 	வி ேவாம்!	அ வா	சத்திரபதி	தங்கள்	சிந்ைத
கலங் வதற் க்	காரணம்?	

சிவா	:	ேமாகன்!	நீ	என்ைனக்	ேகலி	ெசய்கிறாய்!	நான்	ெந ேநரமாக	உன
ேப க் 	இடமளித் 	வந்ேதன்.	இனி	வாதிடப்	ேபாவதில்ைல.	நான்	காகப்பட்டைர
வரவைழப்பெதன் 	தீர்மானித் 	விட்ேடன்.	தீர	ேயாசித் த்தான்	இந்த	 க்
வந்ேதன்.	இனி	நீ	ேபாகலாம்;	காகப்பட்டைர	வரவைழக்க	ஏற்பா கள்
தயாராகட் ம்.

(ேமாகன்	தைல	 னிந் 	நிற்கிறான்.	சைப	கைலகிற .	ேமாகன்	ேபாகிறான்.
சிவாஜி	உலவியப்ப )
சந்திரேமாகன்	 வ 	அவ்வள ம்	உண்ைமதான்!	
(ேகாட்ைடகைளப்	பார்த் )



அேதா	ேதார்ணா,	அந்தக்	ேகாட்ைடையப்	பி க்க	நடந்த	பயங்கரச்	சண்ைடைய
நிைனத் க்	ெகாண்டால்,	ஆபத்ைதத்	 ம்பாக	எண்ணிய	சிவாஜியின்
நிைலைமைய	இன்ைறய	நிைல டன்	ஒப்பிட் ப்	பார்த்தால்.....?	எனக்ேக
ெவட்கமாகத்தான்	இ க்கிற .	சத்திரபதி	இந்தக்	கணவாயின்	பக்கம்
ேபாகக் டா .	ஏன்?	எதிரியின்	பைட	பலம்	அதிகம்.	ேகாைழகள்	விலகட் ம்,
வீரர்கள்	பின்	ெதாடரட் ம்.	ெகாட் 	 ர 	என் 	உத்தரவிட் ப்	பாய்ந் 	ெசன்
ெவற்றி	ெபற்ற	 ரந்தர்.	எதிரிேய	ஆச்சரியம்	அைட ம்ப யான	அபார	வீரத் டன்
ெவற்றி	ெபற்ற	ராஜகிரி,	மராட் ய	கீர்த்தியின்	உைறவிடம்	ேபா ள்ள	கல்யாண்...

ேகாட்ைடகள்	ெவற்றியின்	சின்னங்கள்	:	வீரத்தின்	அறி றிகள்;	அந்த	சிவாஜியா
நான்?	அஞ்சா	ெநஞ்சன்	எங்ேக?	பஞ்ைசயிடம்	பணியப்ேபா ம்	நான்	எங்ேக	?
ஒழிந்த .	அந்த	சிவாஜி	மங்கிவிட்டான்.	எதற் ம்	அ பணி ம்	சிவாஜி
உலா கிறான்.	ேதார்ணா!	 ரந்தர்!	ராஜகிரி!	என்	கண் ன்	இ க்க	ேவண்டாம்.

(ேகாட்ைடகைள	உைடத் 	)	
சித கின்றன	சி சி 	 ண் களாக.	வீரத்தின்	சின்னங்கள்.	என்	மனக்ேகாட்ைட
ெபா ப்	ெபா யாகிற .	

(ெமளனமாக	உலவிவிட் )
சந்திரேமாகா!	நீ	எல்லாம்	அறிந்தி க்கிறாய்	ெவட் 	ஒன் ;	 ண் 	இரண்டாகப்
ேபாகிறாய்;	வீரன்.	ஆனால்	என்	நிைலைய	மட் ம்	உணரவில்ைல.	ஒ 	வினா யில்
காகப்	பட்டர்	ேவண்டாம்,	ம டாபிேஷகம்	இன் 	நடக் ெமன் 	உத்தர 	பிறப்பித்
விடலாம்.	மராட் யம்	ம க்கா .	ஆனால்	ம கணம்	 தல்	என்ன	நைடெப ம்?
இந்த	மண்டலத்தி ம்,	ேவ 	பல	மண்டலங்களி ம்	ஆஸ்ரமவாசிகள்	ஆரம்பிப்பார்
தம 	பிரச்சாரத்ைத.

'மராட் ய	மண்டலாதிபதி	சாஸ்திர	விேராதி!	சம்பிரதாய	ைவரி!	சனாதனத்ைதக்
ெக த்தவன்!	அவ ைடய	ராஜ்யம்	பாவ	 மி!'என் 	 வர்.

அவர்கள்	 ேதவர்கள்!	மக்கள்	அப்ப த்தாேன	எண் கிறார்கள்.	அந்த	மக்கள்
பிற 	மராட் ய	மண்டலத்ைத	உள்ளி ந் 	ெக த் வி வர்.	நான்	இன்
பட்டாச்சாரிக் ப்	பணியாவிட்டால்,	அந்தப்	பாதகர்கள்	பாமரைர	நாைள	என்	மீ
ஏவிவி வர்.	மராட் யைனக்	ெகாண்ேட	மராட் யைன	அழிப்பர்.	பரத	கண்டம்

வ ம்	'சிவாஜி	நீச்சன்,	சாஸ்திர	சம்மதமில்லா 	ராஜ்யம்	ஸ்தாபித்தான்.
அவ க் ச்	சர்வ	நாசம்	சம்பவிக் ம்.	-	இமயம்	 தல்	 மரி	வைர	எனக்
எதிர்ப் ,	ஏளனம்	கிளம் ம்.	என்ன	ெசய்ேவன்?	மராட் யத்ைத	அவர்கள்	 ம்மா	விட
மாட்டார்கேள.	ஒ றம்	ெவளிநாட்டார்	எதிர்ப் 	;	ேவெறா 	 றம்	ேவ



ேவந்தர்களின்	எதிர்ப் !	மராட் யத்திேலேய	எதிர்ப் .	எத்தைன	கைணகைளத்தான்
மராட் ய	மாதா	தாங் வாள்.	ேமாகன்	நான்	பணிந் தான்	ஆகேவண் ம்;
வீழ்ச்சிக் த்	தான்!	ஆனால்	ேவ 	வழியில்ைல;	ேவ 	வைகயில்ைல.
----------	
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இடம்	:	ஆஸ்ரமம்	
உ ப்பினர்கள்	:	காகப்பட்டர்,	ரங் 	பட்டர்.	

காகப்	:	கா ,	ேம 	என் 	பாராமல்	களத்திேல	நின் 	ேபாரிட்டான்.	ஆனால்	நம
கால யில்	வீழ்ந்தால்	தான்	ராஜ்யம்	அவ க் 	ரங் 	என்னடா	ெசால்ேற	இப்ேபா?	

ரங் 	:	ெசால்றதா?	ஆனந்தத்	தாண்டவமாடலாமான் 	-	ேதான்ற ,	 ேதவா.
நிைனக்க	நிைனக்க	ேநக் 	ஆச்சர்யமாய்	இ க் .	 னா	எங்ேக	இ க் 	?	காசி
எங்ேக	இ க் ?	மண்டலம்	அங்ேக	இ க் .	ஆனா	அைத	...	

காகப்	:	பரி த்தமாக்க	இங்ேக	நம்மிடமி க் ம்	கமண்டல	தீர்த்தம்
ேதைவப்ப கிற .	

ரங் 	:	ஆச்சர்யமா	இ க் 	ஸ்வாமி!	

காகப்	:	ஆரிய	ேயாகத்தின்	அற் த	சக்திையப்	பாரடா	அசேட	

ரங் 	:	ராஜ்யம்	சம்பாதிக்க	அவன்	பட்டபா 	எவ்வள ?	ெகாட் ய	ரத்தம்
எவ்வள ?	

காகப்	:	மாவீரன்!	மராட் யத்ைதப்	பிைழக்க	ைவத்த	வீரன்	என் 	மண்டலெமல்லாம்
கழ்கிறதாம்	அவைன	.	அவன்,	அசட் 	ரங் 	அந்த	ெவற்றி	வீரன்	இந்த	ேவதிய
லத்தினிடம்	தஞ்சம்	 ந்தாக	ேவண் 	வ கிற .	ெதரிந் 	ெகாள்ளடா

ெதளிவற்றவேன.

ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி!	அவன்	வீராதி	வீரனாகத்	தான்	இ க்கிறான்.	என்றா ம்
அவைன	நம் ைடய	ஆரிய	ேசாதறாள்	எதிர்க்கிறாேள,	ெதரி மா!	

காகப்	:	ஏண்டா	ைதரியம்	வரா ?	ைபத்தியேம!	எவ்வள 	ெபரிய	வீராதி	வீரனாக
இ ந்தா ம்,	சிவாஜியாகட் ம்,	ேவேற	எந்த	ஜீயாகட் ம்	மனிதன்தாேன?	நாம்
ேதவாடா	 ேதவா!	மனிதர்க க் 	ேமம்பட்டா	.	அ தாேன	சாஸ்திரம்.	அந்த

சாஸ்திர	பலம்	இ க் ம்	ேபா 	எப்ப ப்பட்ட	 ராதி	 ரைன ம்	ஏன்	நாம்
எதிர்க்க	 யா ?	



ரங் 	:	 ட்சம	பலம்	இ க் 	ஸ்வாமி	நம்மிடம்.	

காகப்	:	சந்ேதகெமன்ன?	நால்வைகச்	ேசைனகள்	உண் ,	அவனிடம்,	சிவாஜியிடம்
;	நம்மிடம்	நா 	ேவதங்கள்.	அஸ்திர	சாஸ்திரம்	அவனிடம்	;	ஆகம	சாஸ்திரம்
நம்மிடம்	.	வாள்	ஏந் கிறான்	அவன்!	 ர்ைமயான	வாள்;	ேகவலம்	 ல்ைலத்தான்
ஏந் கிேறாம்	நாம்.	உலர்ந் 	ேபான	 ல்லடா,	 ல்.	ஆனால்	பாரடா	மண் 	!	 ல்
ஏந்தியின்	ஆசி	கிைடத்தால்தான்	அவன்	 பதி	ஆக	 ம்.	 கரரிடம்
ஒைலய ப்பிேனன்	 தலில்,
சம்மதம்	தர	 யா 	பட்டாபிேஷகத்திற் 	என் .	

ரங் 	:	ஆமாம்	நா ம்	 ட	ெகாஞ்சம்	பயந் தான்	ேபாேனன்.	உம் ைடய	சம்மதம்
கிைடக்கப்	ேபானா	என்	தைலயிேல	கிரீடம்	ஏறாமலா	ேபா ம் 	ேகாபமாகப்
ேபசிவிட் ,	எங்ேக	அவர்	ம டாபிேஷகம்	ெசய் ண் டறாேளான் 	நிைனச்ேசன்.	

காகப்	:	 மா?	அப்ப 	அவர்	 ணிஞ்சி	ெசய்ற ன் 	ஆரம்பிச்சா	நம்ம
பைடகள்	 ம்மா	இ க் மா?	ஏண்டா,	ேபந்தப்	ேபந்த	விழிக்கிேற?	நமக் 	ஏ
மராட் யத்தில்	பைடயின் 	விழிக்கிறியா?	பைடன்னா	நான்	நம்ம	ஆரியச்
ேசாதராைளச்	ெசால்ேறண்டா.	அவா	 ம்மா	விட் 	வி வாேளா?	பாவி	நீசன்
சண்டாளன்	அப்ப 	இப்ப ன் 	 ச்சைலக்	கிளப்பினான்னா,	பரத	கண்டேம
பயத்தாேல	கி கி ண் 	ஆ ம்டா	ஆ ம்	!	

ரங் 	:	அதனாேலதான்	ம ப ம்	 வைன	அ ப்பினா	உம்மிடம்.

காகப்	:	நா ம்	இதற் ள்	ெகாஞ்சம்	தீர்க்கமா	ேயாசித் ப்	பார்த்ேதன்.	இந்தப்
பட்டாபிேஷகத்திற் ச்	சம்மதம்	தந் ,	 ட	இ ந் 	காரியத்ைதச்	ெசய்தா
விேஷசமான	பலன்	இ க் .	பரத	கண்டம்	 வ ம்	நம்ம	கீர்த்தி	பர ம்.	அ
சாதாரணம்.	நம்மவர்	எங்ேக	இ ந்தா ம்	தைல	நிமிர்ந் 	நடப்பாேளாண்ேணா	?
மதிப் 	எவ்வள 	அதிகமா ம்.	அைதக்	கணக்கிட் ப்	பார்த்ததாேல	தான்	நா ம்
சரி!	பட்டாபிேஷகத் க் ச்	சம்மதிக்கிேறன் 	 திய	 வன்	நீேலாஜியிடம்
ெசால்லி	அ ப்பிேனன்.	ெதரிகிறதா?	

ரங் 	:	ெதரிகிற 	ஸ்வாமி	ெதரிகிற .	ஆனால்	திகி ம்	பிறக்கிற .	

காகப்	:	திகிலா?	ஏண்டா	மண் ,	ஏண்டா	திகில்	?

ரங் 	:	இந்தச்	 ட்சமம்	அவா க் ம்	ெதரிந் வி மானால்,	நம்ம	கதி



என்னங்கிற	திகில்தான்.	காகப்	:	வீண்	பயம்டா	உனக் 	நம 	 ராண,
இதிகாசாதிகைள	,	நீ	சாமான்யமானைவன் 	எண்ணிண் க்ேக.	ேட	ரங்
அைவக க் 	ஜீவன்	உள்ள	மட் ம்,	நாம்	என்ன	ெசான்னா ம்	இவர்	ேகட்பா
என்ன	ெசய்தா ம்	த ம்.	ேட,	ரங் 	ெசான்னா	உடேன	காதிேல	ேகட்கப்	பி க்காத,
சகிக்க	 யாத	விஷயங்கன் 	சில	உண்ேடா	,	இல்ைலேயா.	

ரங் 	:	சிலவா?	பல	உண் 	ஸ்வாமி!	

காகப்	:	உதாரணமாக...	பஞ்சமா	பாதகம்	இ க் .	

ரங் 	:	ஆமாம்!	ெகாைல,	கள ,	கட் ,	 தாட்டம்.

காகப்	:	ஆமாண்டா	என்னடா	ேநக் ப்	பாடம்	ெசால்ல	ஆரம்பிக்கிேற?
இைவகைளக்	ேகட்டாேல	பத வா.	பழிப்பா,	இக வாேளாண்ேணா	?	

ரங் 	:	ஆமாம்	நம்ம	சாஸ்திராதிக ம்	பஞ்சமா	பாதகங்கள்	 டா ண் தான்
ெசால்லிண் 	வர்ற .	

காகப்	:	சாஸ்திரங்கள்	ெசால் கின்றன.	சாமான்ய க் ம்	ெதரி ம்.	ஆனா	ேட,
ரங் 	 	பத்தினிையக்	ெக த்த	சந்திரன்.	ரிஷி	பத்தினிையக்	ெக த்த
இந்திரன்,	வி ந்	ைதையத்	ேத க்	ெகா த்த	விஷ் ,	சப்த	ரிஷிகளின்
பத்தினிமார்	மீ 	ேமாகம்	ெகாண்ட	அக்கினி,	மகைள	மைனவியாக்கிக்	ெகாண்ட
பிரம்மா,	தாரகா	வனத் 	ரிஷிப்	பத்தினிகைளக்	ெகா த்த	சிவன்	-	இப்ப த்	ேதவர்
வைரப்	பற்றிக்	 றப்பட் க்	ேகல்ேலா	–	பஞ்சமா	பதாகத்திேல	ேலசானைவகளா

இைவ?	

ரங் 	:	ஆமாம்,	ஸ்வாமி!	சில	சமயம்	ேநக் 	ெநசமாகச்	ெசால்ேறன்.
அைதெயல்லாம்	ெநைனச் ண்டா,	சகிக்க	 யறதில்ேல.	நாக்ைகப்	பி ங்கிண்
சாகலாமான்
ேதான்ற .	

காகப்	:	உனக் த்	ேதான்ற டா	அப்ப .	ஆனா	மகா	ஜனங்க	என்ன	ெசால்றா?
ஏதாவ 	பைதக்கிறாளா?	பதற்றாளா?	ேசச்ேசா	இப்ப ப்பட்ட	பஞ்சமா	பாதகம்
ெசய்ததாகவா	பகவாைனப்	பத்தின	ேசதிகள்	இ ப்ப ண் 	ேகக்கறாளா?
ெகாஞ்சமாவ 	 சறாளா?	

ரங் 	:	இல்ைலேய	ஸ்வாமி	அ தாேன	ஆச்சர்யமா	இ க் .	



காகப்	:	எப்ப டா	அவா	பதற	 ம்?	பகவா ைடய	லீலா	விேநாதங்கள்
இைவகைளப்	பத்தி	 ராணம்	ெசால்ற 	.	 ராணங்கைள	சிரவணம்	ெசய்தாேல
ேபாற	கதிக் 	நல்ல ண்ணா	சாஸ்திரம்	ெசால்ற .	அப்ப 	இ க் ம்	ேபா
எப்ப டா	மகாஜனங்க	இைவகைள	ஏற் க்	ெகாள்ளாமலி ப்பா?	பார்த்தாேயா	நம
ராணாதிக க் 	உள்ள	சக்திைய.	பஞ்சமா	பாதகம்	த ம் ம்டா	கைதகளிேல
ஆனா	அைவகைளப்	பஞ்சாமிர்தமா	எண்ணிப்	ப றாேளாண்ேணா	மகாஜனங்க?
பார்க்கிறாேயாண்ேணா	.	

ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி!	

காகப்	:	அப்ப 	இ க்க,	நம்ம	 ராணம்,	இதிகாச	சாஸ்திரம்	இைவகெளல்லாம்
இப்ப 	இ க் ம்	ேபா 	மராட் ய	மண்டலத் க் 	மகாராஜனாக	சிவாஜி
நம் ைடய	சம்மதம்	ேகட்காமல்	இ ப்பாேனா?	ஒவ்ெவா 	ேகாட்ைடையப்	பி க்கிற
ேபா ம்	ெகாக்கரிச்சி ப்பா	ெஜயவிஜீ	பவ	என் .	ஊர்கைளப்	பி க் ம்	ேபா
உற்சவம்	நடத்தி	இ ப்பா.	அந்தக்	களிப்பினிேல	களத்திேல	பிணமான	மகைனக்
ட	தந்ைத	மறந்தி ப்பான்.	ரத்தத்ைத	ஆ ேபால்	ஓடவிட் ,	பிணங்கைள	மைல

மைலயாகப்	ேபாட் 	ெவற்றி	 ர 	ெகாட் யி ப்பார்	சங்கம்	ஊதியி ப்பா,	ெஜயம்
ெஜயம் .	அந்தப்	ெபரிய	சாம்ராஜ்யத்ைத	ரங் ,	உன்	 ,	பைட	எ க்காமேல,
இ ந்த	இடத்திலி ந்ேத	ெஜயித் 	வி கிறைதப்	பா டா.	இ 	தானடா	மண்
ஆரிய	ேயாகம்.	

ரங் 	:	இந்த	அண்ட	சராசரங்களிேல	இதற் 	ஈ 	கிைடயா 	 ேதவா.	

காகப்	:	ஒ 	ெபரிய	சாம்ராஜ்யாதிபதிைய	நான்	வி ம்பினால்	 பதியாக்க	 ம்.
எனக் 	இஷ்டமில்ேலன்னா	அவைனேய	பாபியாக்க	 ம்.	நீ.	இந்த	ஆரிய
வாழ்ைவ	அற்பெமன் 	க தி	ராஜேயாகம்	ேகட்ட்டா	ேயாடா	ராஜேயாகம்	எத்தைன
ராஜாக்கள்	ேவண் மடா,	உனக் ப்	பணிவிைட	ெசய்யா?	 றப்ப 	ரங் ,	மராட்
யத்தின்	மீ 	பைடெய ப்ேபாம்.	கட் 	 ட்ைடைய	ெகாட் 	 ரைச	;	ஒேஹா
இங்ேக	இல்ைலயா?	அ 	சரி	வா	அங்ேக	ேபாய்	அவன்	அரண்மைனயிேலேய	உள்ள
ரைசேய	ெகாட் ேவாம்.	நம்ம	ெஜயத்ைதத்	ெதரிவிக்க	நாம்	சிரமப்பட் க்

ெகாட் வாேனன்.	அவர்கைளேய	விட் க்	ெகாட்டச்	ெசய்ேவாம்	 றப்ப .	
-----------		
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இடம்	:	வீதி
உ ப்பினர்கள்	:	சிட்னீஸ்,	வீரர்கள்	

சிட்னீஸ்	:	வீரர்கேள!	காசிவாசி	காகப்பட்ட க் 	அேமாகமான	வரேவற் 	நடத்த
ேவண் ம்,	தி விழா	ேபால்	இ க்க	ேவண் ம்;	எங் 	பார்த்தா ம்	மகர
ேதாரணங்கள்.	ெகா கள்	அைசந்தா யப 	இ க்க	ேவண் ம்	அவைர	வரேவற்
ெசய்வைதப்	ேபால
ஆலயங்களில்	எல்லாம்	 ைச!	சத்திரம்,	சாவ களில்ெலல்லாம்	சமாராதைன	நடத்த
ேவண் ம்.	

1.	வீர	:	ேதேவந்திர	பட்டணம்	ேபால	சிங்காரித் 	ைவத்தி க்கிேறாம்	நகரத்ைத	.

சிட்	:	காகப்பட்டரின்	வரேவற் 	ைவபவத்திேல	சங்கீத	வித்வான்கள்	இ க்க
ேவண் ம்.	கவிவாணர்கள்	-	இயற் ம்	 திய	கவிைதகைள	அவர்கள்	இனிய
இைச டன்	ேசர்த் ப்	பாட	ேவண் ம்.	

2.	சீர	:	 ைறவில்லாதப 	ஏற்பா 	ெசய் வி கிேறாம்.	

சிட்:	 க்கியமான	விஷயம்.	பிராமணர்களிடம்	மிக ம்	பயபக்தி	வி வாசத் டன்
மக்கள்	நடந் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.	அவர்கள்	மனம்	ேகா ம்ப 	யா ம்	நடந்
ெகாள்ளக்	 டா .	வ கிறவன்	காகப்பட்டர்.	ஆரிய லத்தைலவர்	ஆகேவ
ஆரியர்களிடம்	தனியான	அக்கைர	அவ க் 	இ க் ம்.	அைத	அறிந் 	நடந்த
ெகாள்ள	ேவண் ம்	

1.	வீர	:	ஆகட் ம்	எங்களால்	ஒ 	தகரா ம்	வரா .	

சிட	:	காகபட்டரின்	மனம்	மகிழ	ேவண் ம்.	ம டாபிேஷகம்	நைடெபற் 	மாவீரன்
சிவாஜி	மகாராஜனானால்தான்	மராட் ய ம்	மகி ம்	பரதகண்ட ம்	 ரிப்பைட ம்.
ஆகேவ	இந்த	வரேவற்ைறப்	ெபா த்தி க்கிற .	மராட் யத்தின்	எதிர்கால	வாழ் .
இைதயறிந் 	காரியங்கைளக்	கவனி ங்கள்.	ேபாய்வா ங்கள்.
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	காகப்பட்டர்,	ரங் ப்	பட்டர்,	வீரர்கள்.	ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்திரப்
பட்டர்	வாத்திய	ேகாஷ் 	

(ேகசவப்பட்ட ம்,	பாலச்சந்திரப்பட்ட ம்	எதிர்	ெகாண் 	அைழக்கின்றனர்.
சீடர்கள்	சாமரம்	வீ கின்றனர்)

காசி	வாசி	காகப்பட்ட க் 	ேஜ!	 	மகாராஜன்	 ணசீலன்	காகப்பட் க் 	ேஜ
சகல	சாஸ்திர	விற்பன்னர்,	ேவத	விற்பன்னர்,	ேவதிய ல	ேவந்தர்	காகப்பட்ட க்
ேஜ!'	என்ற	ேகாஷம்.	

தளபதிகள்	மாைல	மரியாைத டன்	வ கின்றனர்.	மாைலகளிேல	ரங் ப்	பட்டர்
கங்கா	தீர்த்தம்	ெதளித் ,	பிற ?	பிற 	ஏற் க்	ெகாள்கிறார்.	தளபதிகள்
பல்லக் 	அ ேக	ெசன் 	வீழ்ந் 	பணிகிறார்கள்.	ரங் 	அவர்கைள	விலக்கிச்
ெசல்கிறார்.	தளபதிகள்	பயபக்தி டன்	பின்னால்	ெசல் கிறார்கள்.	மீண் ம்
ேகாஷம்	-	ஊர்வலம்	ெசல் கிற .	ஊர்வலத்தின்	கைடசியிேல	பதிகள்
ெசல்கின்றனர்.
---------------		
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இடம்	:	தர்பார்
உ ப்பினர்கள்	:	காகப்பட்டர்,	ரங் ,	பட்டர்கள்,	:	தளபதிகள்,	வீரர்கள்,	சிவாஜி,
ேமாேராபந்த்,	சிட்னீஸ்	

(தளபதியிடம்	)	
காகப்	:	நாம்	நம 	சீட டன்	ேபச	ேவண் ம்.	நீங்கள்	ேபாய்	ெவளிேய	இ க்கலாம்;
பிற 	அைழப்ேபாம்.
(தளபதி	ெசன்ற	பிற )	
ரங் 	:	இப்ப	என்ன	ெசால்ேற!	நமக் 	நடக் ம்	இந்த	ராேஜாபசாரத்ைதப்	பார்.	நம
பாதத்திேல	வீழ்ந் 	வணங்கினவா	ஒவ்ெவா வ ம்	சாமான்யனில்ைல.	அசகாய
ரர்கள்.	 த்தத்திேல	ெஜய	வீராளா	இ ப்பவர்.	அவா ைடய	அதிகார ம்

கீர்த்தி ம்	அேமாகம்.	ஆனால்	நம 	அ 	பணிந்தார்	பார்த்தாயல்லவா?	

ரங் 	:	ேதவ	ேதவைனத்	ெதா ம்	பக்தைனப்	ேபால்	அல்லவா	ஸ்வாமி	அவர்கள்
நடந் 	ெகாண்டார்கள்	!

காகப்	:	இதில்	என்னடா	ஆச்சரியம்?	நாம்	யார்.	 ேதவா!	அவர்கள்	 த்திரர்கள்.
ம வின்	வாக்கியப்ப 	நமக் ச்	ேசைவ	ெசய்யேவ	 ேலாகத்தில்	பிறந்தவர்.	

ரங் 	:	ம 	நமக்காகச்	ெசய்தி க் ம்	ஏற்பா 	மகா	மகத் வம்	வாய்ந்த .	

காகப்	:	சந்ேதகெமன்ன.	சரி	இனி	இந்தப்	பிராயச்சித்தக்	காரியப்ப 	இரண்
க்கிய	விஷயங்கள்	 ர்த்தியாக	ேவண் ம்.	

ரங் 	:	அைவகள்?	

காகப்	:	ஒன் 	வீராதி	வீரனானா ம்	விற்பன்ன க் 	அடங்கிேய	தீர	ேவண் ம்
என்ற	ெகாள்ைகைய	நிைல	நாட்ட	ேவண் ம்.	சிவாஜி	என்னிடம்	ஆசி	ெபற் ,
அ மதி	ெபற் ,	அ பணிந்த	பிறேக	சிம்மாசனம்	ஏ வான்.	ஆகேவ	அந்த
அபிலாைஷ	சித்தியா ம்.	

ரங் 	:	மற்ெறான் ?	



காகப்	:	நம 	ஆரியச்	ேசாதறா க் 	இந்தச்	சமயத்திேல	 மான	சகாயம்
ெசய்ய	ேவண் ம்.	

ரங் 	:	எப்ப 	ஸ்வாமி,	அ 	சாத்தியமா ம்?	

காகப்	:	எப்ப 	ஆகாமல்	ேபாகிற 	பார்ப்ேபாம்.	நீ	ேபாய்	ெவளிேய	இ .	அந்தத்
தளபதிைய	வரச்ெசால்	(ரங் 	ேபாகிறான்)

(சிவாஜி	வரக்கண் 	காகப்பட்டர்)
அம க!	அஞ்சாெநஞ் ைடய	ஆரிய	ேசவா	சிம்மேம,

(சிவாஜி	அம கிறார்)
நம 	கட்டைளைய	ஏற் க்	ெகாண்ட 	கண் 	சித்தம்	களித்ேதாம்.	ஏெனனில்
அந்தக்	கட்டைளைய	மீறினால்	இம்ைமயில்	இம்ைச ம்,	ம ைமயில்	மாபாவ ம்
சம்பவிக் ம்	என் 	மாந்தாதா	தி வாய்	மலர்ந்த ளி	இ க்கிறார்.	

சிவா	:	ஆரியவர்த்தனா!	என்	பட்டாபிேஷக	சம்பந்தமாக	ஆட்ேசபைன	கிளம்பிய
ேபா 	கிளம்பிய	 யல்	இன் ம்	அடங்கவில்ைல.	

காகப்	:	 யலா?	சனாதன	சத்காரியத்ைத	எதிர்த்திட	எந்தச்	சண்டமா தத்தா ம்
ஆகாேத.	

சிவா	:	தாங்கள்	அறியமாட் ர்கள்.	அந்தப்	 யலின்	ேவகத்ைத	 த்திர க்
நாடாள	ஏன்	உரிைமயில்ைல	?	சாஸ்திரம்	த ப்ப 	ஏன்	என் 	ேகட்கிறன்றனர்.
என்ேனா
ேதாேளா 	ேதாள்	நின் 	ேபாரிட்ட	வீரர்கள்.	

காகப்	:	வீரர்கள்	ேகட்டனரா?	பாவம்!	அவர்கள்	வீரர்கள்	தாேன?	விேவகிகள்	அல்ல
பார்!

சிவா	:	 த்திர க் த்	தாழ்நிைல	தான்	தர்ம	சாஸ்திரத்	தீர்ப்பா?	

காகப்	:	இன் 	ேநற் 	ஏற்பட்டதல்லேவ.	இகபர	 கம்	இரண் க் 	மல்லேவா
சாஸ்திரம்.	அ 	ம ,	பராசரர்,	பாக்கிய	வல்கியர்	ேபான்ற	ரிஷி	ஸிேரஷ்டர்களின்
பாஷ்யங்கேளா 	ெஜாலிக்கின்றன.	

ரங் 	:	விளக்கமாகக்	 ற	ேவண் கிேறன்.	 த்திர க் 	ஏன்	தாழ்நிைல?	



காகப்	:	( ன்சிரிப் டன்)	 ழந்தாய்!	நீ	ஆகமத்தின்	அ ச் வைட ம்
அறியவில்ைலேய.	சி ஷ் களின்	கர்த்தா	பிரம்மேதவன்,	பிரம்மேதவன்
பிரபஞ்சத்ைத	கி ஷ் த்தான்.	அயன்	பைடப் 	நா 	ஜாதி.	நான் க ைடய
கத்திேல	ேதான்றிேயார்	 ப்பிரி	தரித்த	 ரர்.	ேதாளிேல	ேதான்றிேயார்
த்திரியர்.	ைவசியர்	ெதாைடயிேல	ேதான்றினர்.	பிரம்மனனின்	பாதத்தில்

ேதான்றிேயார்	 த்திரர்.	பிரம லம்	ேதவ	தாதராக ம்,	 த்திரிய	 லம்	அரச
ேசைவ	ெசய் க்	ெகாண் ம்,	ைவசிய	 லம்	ெசல்வத்ைதச்	ேசகரிக் ம்	ேசைவ
ெசய் க்	ெகாண் ம்	வாழ	ேவண் ம்.	 த்திர	 லம்	பிரம்ம	 லத் க் த்
தாசராகி	ேசைவ	ெசய் 	வரேவண் ம்.	இ 	பிரம்மன்	கட்டைள.	

சிவா	:	காலிேல	ேதான்றியதாலா	இந்தக்	க ம்	தண்டைன?	கா ,	ேம 	தி த்திக்
கழனியாக்கி	நா 	வாழ	நற்பணி	 ரி ம்	எங்க க் ?	

காகப்	:	தண்டைன	என் 	 வ 	தவ ;	தீர்ப் !	ேதவ	கட்டைள;	ஆண்டவன்
ஆைண;	ேதவ	சாஸ்திர	விதி	;	 லதர்மம்	.

சிவா	:	நல்ல	தர்மம்!	நல்ல	கட்டைள	நல்ல	ஆைண!	

காகப்	:	சிவாஜி	என்னிடம்	தர்க்கிக்கவா	 ணிகிறாய்?	

சிவா	:	நான்	தர்கிக்கவில்ைல;	சந்ேதக	விளக்கம்	ேகட்ேடன்.	

காகப்	:	சாஸ்திரத்ைத	சந்ேதகிப்பேத	பாவம்.	ெதரி மா	உனக் ?	அ 	ேகவலம்
நாஸ்திகாளின்	ெசயல்.	நாஸ்திக க் 	என்ன	ேநரி ம்	ெதரி மா?	ெரளரவாதி
நரகம்	சம்பவிக் ம்.	

சிவா	:	அ 	இறந்த	பிற தாேன?	

காகப்	ஆமாம்	இங்ேக ம்	உண் 	இம்ைம.	

சிவா	:	நான்	பா பட்ேடன்.	அதன்	பலைன	அ பவிக்க	நிைனப்ப 	தவறா?
பாவமா?	அர 	அைமத்ேதன்,	வாள்	பலத்தால்	ஆள்வதற் 	மட் ம்	ஆரிய	பலம்
ேவண் மா	என் 	ேகட்கின்றனர்.

காகப்	:	நீேயதான்	ேகேளன்	அதனால்	என்ன?	சிவாஜி	வீரன்தான்,	ேபார்	பல
கண்டவன்	தான்.	எதிரியின்	மண்ைடகள்	சிதற,	மைலகள்	அதிரேபாரிட்டவன்



தான்.	ஆயி ம்	என்ன?	அவன்	 ரனல்லேவ.	நம 	மதக்	ேகாட்பாட் ன்	ப
த்திரியேன	மன்னனாக	 ம்.	 த்திர	சிவாஜி	எங்ஙனம்	 ட	 ம்

என் 	நான்
ேகட்டதாக	நீ	ேகள்.	

ஆட்சிக் 	வ வெதன்ப 	அவ்வள 	க னமானதல்ல.	சதிபல்	 ரிந் ,
வாரி கைளச்	சிைதத் ப்	பலர்	மன்னராயினர்.	மன்னைர	மயக்கி	ஒழித் ,
மந்திரிகள்	பலர்	 	 னர்.	மன்னைர ம்,	மந்திரிைய ம்	ரா வத்ைதக்	காட்
மிரட் ,	பைடத்தைலவன்	பீடத்தில்	அமர்ந்தி க்கிறான்.	

சிவா	:	நான்	சதி	ெசய்தல்ல	ராஜ்யம்	ெபற்ற .	வீர	ெவற்றிகள்	ெபற்றி க்கிேறன்.	

காகப்:	நான்	ேகள்விப்பட் க்கிேறன்.	ஆகேவ	தான்	 த்திர	 லத்தில்
பிறந்தா ம்	உன்ைன	 த்திரியனாக்கத்	தீர்மானித்தி க்கிேறன்.	உனக் ப்
ெப ைம	தந்ேதன்.	

சிவா	:	அந்தப்	ெப ைமைய	என்	தளபதிகள்	உணரவில்ைல.	

காகப்	:	சிவாஜி	நீ	 த்திரியனாக்கப்பட்டால்	தான்	பரத	கண்டம்	 வ ம்	உள்ள
பிராமேணாத்தமர்கள்	உன்ைன	ஆசீர்வாதம்	ெசய்வர்.	அந்த	ஆசிர்வத	பலம்
இல்லாத	அர 	ஆண்டவனால்	அழிக்கப்பட் 	வி ம்.	இதற் 	ஆதாரம்	சாஸ்திரம்.
லம்	ேவதம்,	ேவதம்	அனாதி	காலத்த .	ேதவன்	தந்த .	அதன்	பாஷ்யம்	 ம்.

அ கைத	ெபற்றவேர	ஆரியர்.	ஆரியர்	ேதவர்.

(சிவாஜி	உல்லவ	)	
சிவாஜி	சாஸ்திரத்தின்ப 	நடக்கச்	சம்மதம்	இல்லாவிட்டால்	 றிவி ம்.	என்
காலத்ைத	வீணாக்காேத.	எனக் 	ேவைல	இ க்கிற .	

சிவா	:	உம 	ேயாசைனைய	ஏற்க	ம த்தால்?
காகப்	:	ேயாசைனயல்ல,	கட்டைள	!

சிவா	:	சிவாஜிக் 	கட்டைள	பிறப்பிக் ம்	 ணி 	..	!

காகப்	:	ஆரிய க் 	உண் ,	அவர்கள்	 ேதவரானதால்.	

சிவா	:	கட்டைளைய	ம க்க	 ம்	என்னால்.



காகப்	:	 யா .	ம த்தால்	 	கிைடயா .	

சிவா	:	 யாதா?	என்னால்	 யாதா?	காகப்பட்டேர	உற் ப்பா ம்,	யார்	என்
பா ம்	!

காகப்	:	வீராதி	வீரன்	அதனால்	என்ன?	நீ	சாஸ்திரத் க் ச்	சம்மதித்ேத
ஆகேவண் ம்.	

சிவா	:	 யா 	என்றால்	என்ன	ெசய்வீர்?	

காகப்	:	நானா!	என்ன	ெசய்ேவன்?	சரி	என் 	 றி	விட் ப்	ேபாய்வி ேவன்.
ஆனால்	 யா 	என் 	ெசால்லி	வாய் ன்	ெதய்வத்தின்	சாபம்	உன்ைனத்
தீண் ம்.	

சிவா	:	என்ைன	மிரட் வ 	 யாத	காரியம்.	என்	ராஜ்யத்திேல	என்	இஷ்டப்ப
நடக்க	எனக் 	உரிைம	உண் .	

காகப்	:	உண்ைம	உதாரணமாக	நீ	என்ைனக்	ெகான் விடக் ட	அதிகாரம்	உண் .
ெசய் 	பார்.	
சிவா	:	காகப்பட்டேர!	சிவாஜியின்	சித்தம்	கலக்கத்ைத	அறியாத .	ெகான்றால்
என்ன	நடந் வி ம்?	

காகப்	:	என்ன	நடக் ம்	என்	உயிர்	ேபா ம்.	ஆனால்	என்	பிணம்	ேவ ன்	உன்
ராஜ்யம்	சாம்பலா ம்.	

சிவா	:	எவ்வள 	ஆணவம்?	காகப்	:	யா க் ?
(சிவாஜி	ெமளனமாக)	

சிவா	:	என்ெனன்ன	சடங் கள்	நைடெபறேவண் ம்?

காகப்	:	பரத	கண்டத்திேல	பல	பாகங்களிலி ந் 	பிராமேணாத்தமர்கைள
வரவைழத் ச்	சமாராதைன	நடத்தி	தட்சைண	தர	ேவண் ம்.	

சிவா	:	சாஸ்திர	விதிப்ப தானா	அ ம்?	

காகப்	:	ஆம்	தானாதி	காரிய லம்	ஆசிர்வாதம்	ெபற	உன்	பாவத்ைத	நீ	க விக்
ெகாள்ள	ேவண் ம்.	



சிவா	:	பாவமா?	எனக்கா?	நான்	வஞ்சிக்க	வில்ைலேய.	ெபாய்யனல்லேவ.
ரட்டனல்லேவ?	

காகப்	:	நீ	பஞ்சமா	பாதகத்திேல	மிஞ்சியதாம்	ெகாைல	பாதகத்ைதச்	ெசய்தவன்.	

சிவா	:	யாைர?	

காகப்	:	களத்திேல	பலைர.	

சிவா	:	சரி!	பிற 	நடக்க	ேவண் யைதக்	 ம்.	

காகப்:	ேஹாமம்,	

சிவா	:	விற ,	ெநய்.	

காகப்	:	மைல	உயரம்	விற ;	ம 	ஆழம்	ெநய்.	

சிவா	:	பிற ?	

காகப்	:	 லாபாரம்	

சிவா	:	 லாபாரமா?	

காகப்	:	ஆம்	உன்	எைடக் 	எைட	நவரத்தினங்கள்,	தங்கம்,	ெவள்ளி	 தலிய
உேலாகங்கள்,	பட் 	 தலியன	நி த்தி	தானம்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	

சிவா	:	யா க் ?	ஏைழக க்கா?	

காகப்	:	இல்ைல	...	பிராமணர்க க் .	

சிவா	:	மராட் யர்	ராஜ்யம்	சம்பாதிக்க	உைழத்தனர்;	பிராமணர்கள்	பட்டாபிேஷக
ைவபவத்திேல	உண் 	களிப்பதா?	இ 	எந்த	வைகயான	நியாயம்?

காகப்	:	சாமான்யா க் ம்	ெதரியாத	நியாயம்	இ .	இ 	நியதி.	சாஸ்திரம்.	

சிவா	:	இைவக க் ப்	பிற ?	



காகப்	:	 ல்	தரிக்கப்ப ம்.	 பதி	ஆகலாம்.
(ஆட்கைள	அைழத் )	

சிவா	:	இவர்	கட்டைளப்	ப 	நட ங்கள்.	

காகப்	:	சிவாஜி!	நீ	இன்ேற	 றப்பட் ப்	ேபாய்	திவ்ய	க்ேஷத்திரங்கைளத்	தரித் ,
ஆங்காங் 	அர்ச்சைனகள்	ெசய் விட் 	வரேவண் ம்.	அதற் ள்	நான்	இங்
ஆக
ேவண் ய	ஆரம்பச்	சடங் கைளச்	ெசய் 	ைவக்கிேறன்.	

சிவா	:	அவ்விதேம	ெசய்கிேறன்.	திவ்ய	க்ேஷத்திரங்களிேல	என்ெனன்ன
வைகயான	 ைஜகள்	ெசய்ய	ேவண் ம்?	

காகப்	:	 ைஜகள்	இஷ்டம்	ேபால்	ெசய்யலாம்.	அந்தந்த	திவ்ய	க்ேஷத்திரங்களி ம்
அ ஷ் க்க	ேவண் ய	ெபா வான	ஒ 	 ைஜ	 ைற	இ க்கிற .	

சிவா	:	என்ன	ஸ்வாமி	அ ?	

காகப்	:	பிராமண க் த்	தானம்	ெசய்வ 	விட்டலன்	ேகாயிலானா ம்,	விநாயகர்
ஆலயமானா ம்,	ேவேலந்தி	ேகாயிலானா ம்,	திரி ல்	ேகாயிலானா ம்,
ேகாயி ள்ள	 ர்த்தியாக	இ ப்பி ம்	பிராமண க் த்	தானம்	தர	ேவண் ம்.
ேகாயிைலப்	பற்றிய	வித்தியாசம்	பார்க்காமல்,	

சிவா	:	ெசன் 	வ கிேறன்.	 ஜி...	

காகப்	:	ேபாய்	வா	ேபா	ேபா	,	 ண்ணியத்ைதத்	ேத
(சிவாஜி	ேபாகிறான்)	
(சிவாஜி	ேபான	பிற 	ரங் 	வ தல்)	
ரங் 	:	 ேதவா!	இந்த	மண்டலத் க் 	 தல்	அைமச்சராம்!	நம்மளவராம்.
தங்கைளக்	காண	...

காகப்	:	அைழத் 	வாேயண்டா	நம்மவா	வ வதற் மா	தைட?	ேபாடா!	ேபாய்
அைழத் 	வா!	அப்ப ேய	அங் 	-	மிங் ம்	உலவிக்	ெகாண் க் ம்	வாள்

க்கிகைள,	சந்த 	ெசய்யாமல்	சற் 	 ரமாகேவ	இ க்கச்	ெசால் .	அவர்
ஏேதா	அந்தரங்கமான	விஷயந்தான்	ேபச	வ வார்.	
(ரங் 	ேமாேராபந்த்ைத	அைழத் வர)	



ேமா	:	நமஸ்ேத,	 ஜீ!	நமஸ்ேத	!

காகப்	:	வ க	பிரதம	மந்திரியாேர!	அம க	இப்ப 	அ கில்,	அேட,	ரங் !	பா ம்
பழ ம்.	

ேமா	:	ேவண்டாம்	ஸ்வாமி!	நான்	வந்தி ப்ப ...	

காகப்	:	 க்கியமான	விஷயமாகத்தான்	இ க் ம்	என் 	 கிக்கிேறன்.	

ேமா	:	 ேதவா!	இவர்?	

காகப்	:	நம 	சீடன்!	பரம	சீடன்	தாராளமாகப்	ேபசலாம்.

ேமா	:	தாங்கள்	தய 	ெசய் 	ேகாபியாமல்	என்	வார்த்ைதையக்	ேகட்ட ள்
ேவண் ம்.	சிவாஜிைய	 த்திரியனாக்க	,	ம டாபிேஷகம்	ெசய்ய	தாங்கள்
வந்தி ப்ப 	அவ்வள 	உத்கி ஷ்டமான	காரியம்	அல்ல	என்ப 	என்	அபிப்பிராயம்.	
காகப்	:	தீர்க்க	ஆேலாசைனக் ப்	பிறேக	வரச்	சம்மதித்ேதன்.	ேமாேரா	பண் தேர
ஏன்	தாங்கள்	கலங்கக்	காரணம்?	

ேமா	:	இந்தப்	பட்டாபிேஷகம்	பாவ	காரியம்	என் 	ெசால்லி	இந்த	 யற்சிையப்
பலமாக	எதிர்த்தவன்	நான்.	

காகப்	:	அப்ப யா,	ஏன்	?

ேமா	:	சாஸ்திர	விேராதம்,	 	சம்பிரதாயம்	எதிர்கால	ஆபத் 	இந்த	ஏற்பா
என்பதால்	தான்.	தாங்கள்	அறியமாட் ர்கள்,	மராட் யத்தில்	நைடெபற் 	வ ம்
ெசயல்கைள,	பைழய	ஐதீகங்கைளப்	பாழ்ப த் ம்	ஓர்	பயங்கர	 யற்சிைய	சா
சன்யாசிகள்	என் 	ெபயர்	ைவத் க்	ெகாண் ப்பவர்கள்	ெசய் 	வ கிறார்கள்.
இப்ேபா 	ஜாதி	ஆச்சாரம்,	மத	ஆச்சாரம்	யா ம்	நாசமா ம்.	அவர்கள்
எண்ணத்தின்ப 	காரியம்	நைடெபற்றால்,	தாங்கள்	 த்திர	சிவாஜிைய	 த்திரிய
சிவாஜியாக்கினால்,	அவர்கள்	வீ ம்	வைலயில்	நா 	வி கிற 	என் தான்
அர்த்தம்.	ைவதீக	மார்க்கம்	மங்கி	ம ம்.	ஆரிய	 ேலாத்தமா!	இந்த
அக்கிரமத் க் த்
தாங்கள்	சம்மதிக்கலாமா?	

காகப்	:	ேமாேரா	பண் தேர	என்	சிந்தைனையக்	 ழப்பி	விட் ேர!	நான்	சிவாஜிக்



	 ட் வ தான்	நம 	சனாதன	மார்க்கத் க் ப்	 திய	பலம்	என்
எண்ணியல்லவா	இதற் ச்	சம்மதித்ேதன்.	கற்பாதித்ேதன்.

ேமா	:	ெபா ப்பைடயாகப்	பார்க் ம்	ேபா 	தாங்கள்	ெசால்வ 	சரி.	ஆனால்
மராட் யத்தின்	இன்ைறய	நிைலைய	மட் மல்ல;	எதிர்காலத்ைத ம்	பற்றிக்
கவனிக் ம்ேபா 	–	

காகப்	:	கவனித்தாக	ேவண் ேம	ேமாேரா	பண் தேர!	நாம்	ெசய்கிற	காரியம்	காலா
காலத் க் ம்	பலன்	அளிக்கக்	 யதாக	இ க்க	ேவண் ேம.	ஆமாம்,	அவசரக்
ேகாலத்தில்	நாம்	நடந் க்	ெகாள்ளக்	 டாேத.	தாங்கள்	ெசால்லியி ப்ப
தியேதார்	சிக்கல்.	நான்	எதிர்பாராத .

ேமா	:	சிவாஜி	ராஜனாகட் ம்.	அதாவ ,	ராஜா	ேவைல	பார்க்கட் ம்.	 ேதவா!
ஆனால்	அ 	அவ ைடய	ஆற்ற க் க்	கிைடத்த	பரிசாக	இ க்க	ேவண் ம்.
உரிைமயாக் வ ம்,	த மமாக் வ ம்,	ேவத	ஆகமச்	சம்மதம்	த வ ம்,
சாஸ்திர ைறப்ப 	ம டாபிேஷகம்	ெசய்விப்ப ம்	 த்திரியனாக் வ ம்	தான்
ஆபத் 	என் 	க கிேறன்.	சிவாஜிையச்	 த்திரியனாக்	கினால்	 ஜீ,	ஒ
திய	பரம்பைரைய	உ வாக் கிறார்	என்றல்லவா	ெபா ள்.	சிவாஜியின்	மகன்,
ேபரன்,	அவன்	மகன்	இப்ப ப்	பரம்பைரயாய்	ராஜாக்கள்	ஆவர்;	 த்திரியராவர்.	

காகப்	:	 ரிகிற ,	ேமாேரா	பண் தேர!	நன்றாகப்	 ரிகிற .	இதற்காகத்தான்	என்
சம்மதம்	ெபற	இவ்வள 	 த்தனேரா?	தந்திரக்காரர்கள்.	ேமாேராபந்த்!
கவைலப்படாதீர்.	என்	தீர்ப்ைப	மாற்றிக்	ெகாள்கிேறன்.	பட்டாபிேஷகத்திற் ச்
சம்மதிக்க	மாட்ேடன்	என் 	 றிவி கிேறன்.	

ேமா	:	ஏேதா	எனக் த்	ெதரிந்தைதக்	 றிேனன்.	 மிக்க ம்.	மகா	பண் தரான
தங்களிடம்	தர்க்கித்ததாக	எண்ணிவிடக் டா .	

காகப்	:	ேமாேராபந் 	நமக் ள்	ஏன்	இந்த	வித்தியாசம்?	உபச்சாரம்	இ வ க் ம்
ஒேர	அபிலாைஷ	என் 	இப்ேபா 	ெசால் கிேறன்.	எந்தக்	காரியத்ைதச்
ெசய்தா ம்	அ 	ஆரிய	தர்மத் க் 	லாபகரமானதா	 லதர்மத் க் 	ஏற்றதா
என்பைதக்	கவனித் தான்	ெசய்ேவன்.	ெசய்ேவன்.	

ேமா	:	அதிெலன்ன	சந்ேதகம்?	ஆரிய	தர்ம	ரட்சகராகிய	தங்க க் த்
ெதரியாத ம்	உண்ேடா	.	நான்.	காகப்	ேபாய்	வா ம்	சிவாஜிக் ப்	பட்டமில்ைல.
ேபாய்வா ம்.	



ேமா	:	எப்ப ச்	ெசய்தால்	 த்தம்	என் 	தங்க க் த்	ேதான் கிறேதா	அவ்விதம்
ெசய் ங்கள்	ஸ்வாமி.	நான்	வ கிேறன்.

(ேமாேரா	ேபாகிறார்)
ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ 	கிண 	ெவட்ட	 ப் 	 தங்களாகக்	கிளம்பிண்ேட
வர்றேத	.	சிவாஜிக் ப்	பட்டாபிேஷகம்	 டா ன் 	இந்தப்	பண் தர்	ெசால்றார்.
சிவாஜியிடேமா	ேபசி	வாதா 	ஒ 	 க் 	வந்தாச் .	ஊர்	 ரா ம்
அமர்க்களப்படற ,	ம டாபிேஷக	ைவபவ	விஷயமா!	

காகப்	:	அதனாேல	நம்	தைலயிேலேய	நாம்	மண்ைண	வாரிப்	ேபாட் க்	ெகாள்வதா?
ேமாேரா	பண் தர்	ெசான்னைதத்	தள்ளிவிட	 மா?	

ரங் 	:	அப்ப யானா	சிவாஜிக் ம்,	சிட்னீ க் ம்	ெகா த்த	வாக் ?	

காகப்	:	ேவதவாக் 	மிஞ்சியாடா	இெதல்லாம்.	ேமாேரா	பண் தர்	ெசால்றார்	பட்டம்
டா ண் .	த ந்த	காரண ம்	காட்டறார்.	

ரங் 	:	விபரீதமாகிப்	ேபா ம்	ஸ்வாமி	இப்ேபா 	நாம்	மாத்திப்	ேபசினா.	

காகப்	:	விபரீத ம்	ஆகா ;	வினாச ம்	ேநரா ;	தீர்க்கமாக	ேயாசிக்க	ேவண் ம்.

ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி	நம்மவர்	ெசான்னா	என்பதற்காக
அவசரப்பட் 	ஒ 	 க் 	வரப்படா 	பா ங்ேகா	.	

காகப்	;	எ 	ெசய்தா ம்	சிலாக்கியம்?	சிவாஜிக் 	 ட் வ 	நல்லதா?
ேமாேரா	பண் தர்	ெசால்கிறப 	பட்டாபிேஷகத்ைதத்	த த்தால்	நல்லதா	என்பைத
ேயாசிக்க	ேவ ம்.	சாங்ேகாபாங்கமாக.	நம்ம	தர்மம்	பாழாகக்	 டா .	

ரங் 	:	ஸ்வாமி	நாம்	ெசான்ன	எல்லா	நிபந்தைனக க் ம்	சிவாஜி	சம்மதித்
விட்டார்.	ேஹாமம்,	சமாராதைன,	பிராமணா க் த்	தானம்,	 லாபாரம்,
சகலத் க் ம்	-	சம்மதிக்கிறார்.	பாடம்	உண் !	

காகப்	:	பாடம்	இ க்ேகான்ேனா	?	இ ந் ம்	சமாராதைன	ெசய்யறாேன!	தட்சைண
த கிறாேனண் 	 ரிச் ப்	ேபாேற.	என்னடா	பிரமாதம்	இதிேல.	ஸ்ரீராமச்
சந்திர க் ப்	பட்டாபிேஷகம்	ஏற்பா 	ஆச்ேசன்ேனா	?

ரங் 	:	ஆமாம்.	ஏற்பாடாச் .	



காகப்	:	ைகேகயி	ெசய்த	காரியத்தாேல	தைடப்பட் ,	ஸ்ரீராமச்சந்திரர்	கானக
வாசத் க் க்	கிளம்ப	ேநரிட் 	விட்டேத!	அப்ேபா	அவேரா 	 டேவ	ேபாயா
க ம் 	சீதாப்	பிராட் யா ம்,	கிளம்பற	ேபா ,	என்னடா	நடந்த ?	

ரங் 	:	ஸ்ரீராமச்சந்திரர்	ைவேதகி	கானகத்திேல	ெகா ய	 ஷ்ட
மி கங்கெளல்லாம்	உல ம்.	நீ	வரப்	படா ண் 	..

காகப்	:	மண் 	அந்தக்	கட்டத்ைதத்	தாண் டா	!	சீதாப்பிராட் யாைரத்	தன்	 ட
அைழச்சிண் 	ேபாக	ராமபிரான்	சம்மதித் 	வி கிறார்.	பிற 	அதற் ப்
பின்னாேல...	

ரங் 	:	ஊர்	 ம்	 லம்பற .	

காகப்	:	ேதசம்	 ரா ம்	தாேன	அழற .	எவ்வள 	ேசாகமான	கட்டம்.	பட்டத் க்
வர	ேவண் ய	இளவரசன்	ராமபிரான்.	அேத	நாளிேல,	அரண்மைன	நந்த
வனத்திேல	உலவ	ேவண் ய	ராணிைய	அைழச் ண் 	ஆரண்யம்	ேபாற ண்ணா
அைதவிடச்	ேசாகமான	-	 க்கமான	சம்பவம்	ேவேற	இ க்க	 மா?	

ரங் 	:	 யா 	ஸ்வாமி	 யா .	இப்ப	 ட	பக்தா	இந்தச்	சம்பவத்ைதப்	ப ச்சா
கதற்றாேள.	

சாகப்	:	அப்ப ப்பட்ட	சமயத்திேல	ஸ்ரீராமச்சந்திரர்	சீதாப்பிராட் யாைரப்	பார்த் ,
தி வாபரணங்கைள	எல்லாம்	கழற்றி	பிராமணா க் த்	தானம்	ெசய் ட்
வாண் 	ெசான்னாரடா.	எப்ப ப்பட்ட	சமயம்!	ஊேர	 லம்பிண் க் .
சீதாப்பிராட் யா க் ம்	ராம	பிரா க் ம்	பதினான் 	ஆண் 	கானக	வாசம்.
அப்ப ப்பட்ட	கஷ்ட	காலத்திேல ம்	பிராமணா க் த்	தானம்	ெகா ,
ஆபரணங்கைளக்	கழற்றிக்	ெகா ண் 	சீதாப்பிராட் யா க் 	ராமபிரான்
ெசான்னதாக ம்,	சீதாப்பிராட் 	அ 	ேபாலேவ	ெசய்ததாக ம்	ராமாயணம்
ெசால்ற 	அசட் 	ரங் !	நீ	ராமாயணத்ைதப்	பாராயணம்	ெசய்ததாக ம்	ெசால்ேற.
இந்த	சிவாஜி	ெசய்த	தானாதிகைளப்	பார்த் ,	ஒேர	ஆனந்தக்	 த்தா கிறாேய.
ஆரண்யம்	ேபா ம்	ெபா 	அ த	கண்ேணா 	இ ந்த	சீதா	ேதவிேய
பிராமணா க் த்	தானம்	ெசய்தி க்கா.	பட்டத் க் 	வரப்ேபாகிற	சிவாஜி	தானம்
ெகா க்கிறதிேல	என்னடாப்பா	ஆச்சரியம்	சமயம்	எ வாக	இ ந்தா ம்,
ஆனந்தேமா,	 க்கேமா,	எப்ப ப்பட்ட	சமயமானா ம்	பிராமணா க் த்	தானம்	தர
ேவ மடா.	அ தாேன	சாஸ்திரம்	சந்ேதாஷமான	சமயத்திேல	தானம்
த கிறாண்ணா	அவாேளாட	சந்ேதாஷம்	பல	மடங் 	அதிகமாக	ேவ ம்



அர்த்தம்.	இெதல்லாம்	நம்ம
சாஸ்திரத்திேல	இ க் டா.	

ரங் 	:	இ க் 	ஸ்வாமி,	இ க் .	

காகப்	:	ரங் 	ஒ 	ேயாசைன.	அ ர்வமான	ேயாசைன	உதிச்சி க் .	எ 	,
வ கைள	ெகா 	இப்ப .

(ரங் 	 வ கைளக்	ெகா க்க,	காகப்பட்டர்	அைத	வீச,	ரங் 	எ க்க)
ேடமண் !	அைவகள்	அங்ேகேய	கிடக்கட் ம்.	ஒ !	ேபாய்	அந்த	சிட்னீைஸ
வரச்ெசால்	உடேன.	
(ரங் 	ேபாதல்,	சிட்னீஸ்	வ தல்)	
வாப்பா	சிட்னீஸ்	சிட்	:	 ஜி	ஏன்	 கவாட்டமாய்	இ க்கிறீர்!	ஏ கள்	ஏன்
இப்ப 	?-	

காகப்	:	ஏ கள்	என்ைன	வாட்ட,	அைவ	ேபா ம்டப்பா	சிட்னீஸ்!	ேத த்	ேத ப்
பார்க்கிேறன்.	ெதளி 	இல்ைல;	திைகப் த்தான்	அதிகமாயிண் க் .	

சிட்	:	எதற் 	ஸ்வாமி?

காகப்	:	எதற்கா?	சிட்னீஸ்	விஷயத்ைத	வீணாக	வளர்த்த	இஷ்டப்படவில்ைல.
பட்டாபிேஷகத் க்கான	ஏற்பா கள்	எல்லாம்	நைடெபற் விட்டனவா?	

சிட்	:	ஆகா!	தாமதம்	இரா 	 ஜி.	 ற் க்கணக்கானவர்கள்	.	பணி	ெசய்தப
இ க்கிறார்கள்.	

காகப்	:	பாபம்	 ழந்ைத	மன 	அவா க் 	

சிட்	:	ெகாற்றவனிடத்தில்	அவர்க க் 	அவ்வள 	பக்தி	 ேதவா!	

காகப்	:	பரிதாபம்	எல்லாவற்ைற ம்	பாழ்	ெசய்கின்றன	இந்த	ஏ கள்.	

சிட்	:	ஸ்வாமி!	தாங்கள்	ெசால் வ ?	

காகப்	:	 ரியவில்ைலயா	சிட்னீஸ்	பட்டாபிேஷக	ஏற்பாட்ைட	நி த்திவி .	

சிட்	;	நி த்திவி வதா?	ஏன்?	



காகப்	:	பட்டாபிேஷகம்	பாப	காரியம்	சாஸ்திரம்	சம்மதம்	இல்ைல	 ளி ம்	 வி
விப்	பார்த் ம்	பலனில்ைல.	நான்	சம்மதிக்க	 யா 	சிட்னீஸ்.	

சிட்	:	ஏன்?	ஏன்	சம்மதிக்க	 யா ?	தாங்கேள	 றினீேர,	சாஸ்திர	 ைறப்ப
பட்டாபிேஷகம்	ெசய்யலாம்	ெமன் .	இப்ேபா 	தாங்கேள	ம க்கிறீேர!	மராட் யரின்
களிப்ைபச்	சிைதக்கிறீேர!	

காகப்	:	சாஸ்திரத்ைத	மீண் ம்	பார்த்ேதன்.	சாங்ேகா	பாங்கமாக	தீர்க்கமாக
ேயாசித்ேதன்.	என்	ெசய்ேவன்	சிட்னீஸ்.	சிவாஜிக் 	ம டாபிேஷகம்	ெசய்வ
பாபகாரியம்	என்ேற	ேதான் கிற .	நான்	சம்மதிக்க	 யா .	

சிட்	:	வீைணையக்	காட் 	நரம்ைப	ஒ க்கிறீேர!	

காகப்	:	ஆர்வம்	மிக்கவேன	ராஜபக்தி,	சிேனக	பக்தி,	உனக் 	 க்கியமான
ணங்கள்	அைவ.	ஆனா	ேதவ	பக்திைய	நான்	இழக்கலாேமா?	இவ்வள

ஏ க ம்	 கின்றனேவ	பாப	காரியம்.	பாப	காரியம்	என் .	நான்	என்ன
ெசய்ய?	

சிட்	:	இந்த	ஏ கைளெயல்லாம்	நா ,	ஏற்கா 	ஸ்வாமி.	மராட் ய	மணி ைய
அவர்	தரித்ேத	ஆக	ேவண் ம்.	கண்	இ க் ம்	ேபாேத	அைதக்	காண	ேவண் ம்
என்

க்கிற 	மராட் யம்.	

காகப்	:	பரிதாபமாகத்தான்	இ க் .	நான்	என்னத்ைதச்	ெசய்ய?
பாைலவனத்திேல	 ந்த	பிற 	தாகவிடாய்	ஏற்பட்டால்	கஷ்டந்தான்.	

சிட்	:	உவைம	 ற	இ வா	ஸ்வாமி	சமயம்?

காகப்	:	என்ைன	என்ன	ெசய்ய	ெசால்கிறாய்?	உன்	நாட் 	மக்கைள
மகிழ்விப்பதற்காக	என்ைனப்	பாபி	ஆ ம்	ப 	ெசால்கிறாயா?	என்	தவம்,	ஞானம்,
ேநமம்,	நிஷ்ைட	,	அ ள்	இைவகைளெயல்லாம்	நாசம்	ெசய் 	ெகாள்ளச்
ெசால்கிறாயா?	சிட்னீஸ்!	நீ	காகப்பட்டைர	நன்னா	அறிய	மாட்டாய்.	சாஸ்திர
சம்மதமற்றக்	காரியத்ைதச்	ெசய்யச்	ெசால்லி	சர்ேவஸ்வரேன	வந் 	ெசான்னால்
டச்	ெசய்ய	மாட்ேடன்.	ஆகமாதிகைள	ேம ம்	ஆராய்ந்த	பிற தான்	இந்த

க் 	வந்ேதன்.	ேம ம்	இந்த	மண்டலத்தின்	 தன்	மந்திரி.	 தல்	மந்திரி
ைறயிேல	இ க்கிற	ேமாேரா	பண் தர்	என் ம்

பிராமேணாத்தமர்	 ட	இைத	எதிர்த்தாராேம?	



சிட்	:	ஓேஹா!	அவ ைடய	ேவைலயா	இ ?	ேமாேரா	பண் தைரச்	சந்தித்ததின்
விைளவா	இ ?

காகப்	:	ைபத்தியக்காரா?	ஏண்டா	வீணா	அவர்	ேமேல	சந்ேதகப்பட் 	பாபத்ைத
ேத க்	ெகாள்ேற	இேதா	பார்!	ேட	ரங் 	ெகாஞ்சம்	ெவளிேய	ேபாய்	இ .	யா ம்
இங்ேக	வரப்படா .	ஜாக்கிரைத,	ேபா!	இேதா	பார்,	சிட்னீஸ்	நீ	காயஸ்த	 லம்,

த்திரியனாகலாம்.	சிவாஜி	 த்திரியனாக	 யா .	இப்ேபா 	சம்மதம்
ெசால் .	ராஜ்யாபிேஷகம்	ெசய் 	ைவக்கிேறன்.	உனக் 	 	தரித் க்	ெகாள்.
மராட் யத் க் 	மகாராஜனாக் கிேறன்.

(பதறி)	
சிட்	:	என்ன,	என்ன?	எனக் ப்	பட்டமா?	சிவாஜி	சி ஷ் த்த	ராஜ்யத் க் 	நான்
ராஜ்னாவதா?	

காகப்	:	நான்	ஆக்ேறண்டா	ராஜனா?
(ஆத்திரமைடந் 	)

சிட்:	சாஸ்திரம்	இதற் ச்	சம்மதிக்கிறதா?	நியாயம்,	நீதி	இதிேல	இ க்கிறதா?
ஆகமம்	இந்த	அக்கிரமத் க் 	ஆதர 	த கிறதா?	ஸ்வாமி!	என்ைனப்
பரீட்சிக்கிறீரா?	

காகப்	:	ைபத்தியக்காரா?	உண்ைமையத்	தாண்டா	ெசால்ேறன்.	உனக் ப்
த்தியி ந்தா	 பதியாகலாம்.	 ைறயல்ல,	ெநறியல்ல,	தர்மமல்ல	என்ெறல்லாம்
தயங்கினா	பலன்	இல்ைலேய.	தர்மம்	எ ?	அைத	நான்	கவனித் க்
ெகாள்கிேறன்.	உனக் ச்	சம்மதமா?	

சிட்	;	இந்தச்	சதிக்கா?	சண்டாளச்	ெசய க்கா?	

காகப்	:	மந்த	மதியடா	உனக் .	

சிட்	:	ெநாந் 	கிடக் ம்	மனதிேல	தீ	 ட்டாதீர்.	சிவாஜிக் .	ம டாபிேஷகம்
ெசய்ய	வந் ,	சிவாஜியின்	மாளிைகயிேல	இ ந் 	ெகாண்ேட,	சிவாஜிக் 	உரிய
ராஜ்யத்ைத,	சிவாஜிக் 	ேசைவ	ெசய் ம்	எனக் ,	ஆஹா	என்னால்	ேகட் ச்
சகிக்க ம்	 யவில்ைல.	இந்தச்	ெசயலால்	சிட்னீைஸத்	 ேராகியா ம்ப ச்
ெசால்கிறீர்.	 பமி கிறீர்.	இவ்வள 	ஏ க ம்	உமக் 	இந்த	அநீதிையயா
காட் கின்றன?	



காகப்	:	சிட்னீஸ்!	சித்தத்திேல	சீற்றம்	 ந்தால்	பலன்	என்ன?	கலக்கம்,
ழப்பம்.	இப்ப ப்பட்ட	சமயத்திேல	வரத்தான்	ெசய் ம்.	தர்மமா?	அதர்மமா?

பாபமா?	 ண்ணியமா?	என்ெறல்லாம்	எண்ணிக்	 ழப்பம்	அைடயேற.	சிவாஜி
நம் ைடய	உயிர்த்	ேதாழனா	யிற்ேற,	அவ க் த்	 ேராகம்	ெசய்யலாமான்
எண்ணித்	திைகப் 	அைடயேற	 க்ேஷத்திர	 மியிேல	இேத	நிைல
அர்ச் ன க் 	ஏற்பட்ட .	காண் பத்ைதக்	கீேழ	ேபாட்ேடாவிட்டான்.	பரந்தாமன்
ெசான்னார்	'பார்த்திபா	அண்ணன்	தம்பிகள்	என் ம்,	பந் 	மித்திரர்கள்	என் ம்
எண்ணிக்	கலங்காேத,	என்	ேமேல	பாரத்ைதப்	ேபாட் வி 	ஆரம்பி	 த்தத்ைத
என் .	கீதா	வாக்கியம்	ெதரி மா	சிட்னீஸ்	உனக் ?	என்	மீ 	பாரத்ைதப்
ேபாட் விட் 	ைதரியமாகச்	சம்மதித் வி .	

சிட்	:	ேவதியேர!	எனக் 	உம்ைமப்	பார்க்க ம்	 கிற .	

காகப்	:	 ட்டாேள!	 யடா	 	மராட் ய	மண்டலத்தின்	மணி 	.	சாம்ராஜ்யம்,
ெசங்ேகால்	,	சிம்மாசனம்.	ராஜேயாகம்	மன்னனாக	ேவண் ய	சிவாஜி ம்,
அவைனச்	ேசர்ந்தவா ம்	எதிர்ப்பாேர	என்ற	பயமா?	நானி க்கப்	பயேமன்?	நாட்
மக்கைளக்	 ட் 	உன்	பக்கம்	நிற்கச்	ெசய்கிேறன்.	

சிட்:	ேபா ைமயா	உம 	ேபாதைன.	சிங்கத்தின்	உண்ைவத்	தி ம்	சி 	நரி	என்
எண்ணினீேரா	என்ைன?	

காகப்	:	நரிக் ப்	 த்தி	உண் 	நீ	மகா	மண் 	ேபாடா.	

சிட்	:	உன்	எதிேர	நிற்ப 	 டப்	பாபம்.	என்	வாழ்	நாளில்	நான்	இப்ப ப்பட்ட
வஞ்சகத்ைதக்	கண்டேத	இல்ைல.
(ேபாகிறான்;	ரங் 	வ தல்)	
ரங் 	:	என்ன	ஸ்வாமி	இ ?	 யல்	கிளப்பி	விட் ேரா?	

காகப்	:	 யல்	என்	ேகாபம்	;	ெதன்றல்	என்	சிரிப் 	;	மண்டலம்	நம்
கமண்டலத் க் ள்	அடக்கம்.	

ரங் 	:	ஸ்வாமி	சிட்னீஸ்	உம் ைடய	திட்டத்ைத	ஏற் க்	ெகாள்ளமாட்ேடன்
பி வாதமா	ெசால்லி	விட்டாேன?

காகப்	:	ஆமாம்	அவ க் 	என்ன	ஆத்திரம்,	அ ைக	வந்த 	ெதரி ேமா?
சரியான	பயல்கெளல்லாம்	கிைடத்	தி க்காண்டா	இந்த	சிவாஜிக் .	



ரங் 	:	இப்ப	அவன்	இ க்கிற	நிைலைய	கவனிச்சா	அவனாேல	ஏதாவ 	வம்
வ ேமான் 	ேதான்ற 	ஸ்வாமி.	

காகப்	:	நா ம்	 டத்தான்	அப்ப 	எண்ேறன்.	இனி	நா ம்	 க்
வந்தாக ம்.	
ரங் 	:	ஆமாம்	ஸ்வாமி	இப்ப ச்	சதா	ஊஞ்சல்	ஆ கிற	மாதிரி	இ ந்தா	......	

காகப்	:	தி ர் 	அ ந் 	ேபானா ம்	ேபா ம்.	

ரங் 	:	ஆமாம்	சிட்னீஸ்	சீறினைதப்	பார்த்தா	இனித்	தங்க ைடய	சம்மதத்ைதக்
ேகட்காமேல	 ட	பட்டாபிேஷகத்ைத	நடத்திவி வான்	ேபால	இ க் .	

காகப்	:	அப்ப ச்	ெசய்யமாட்டான்!	சரி,	எதற் ம்	இனி	கால	தாமதம்
ெசய்யக் டா .	நீ	ெசன் 	ேமாேரா	பந்ைதக்	கண் 	அவரிடம்	ெசால்லிவி 	.	
பலமான	சாஸ்திர	விசாரைணக் ப்	பிற 	சிவாஜிக் ப்	பட்டம்	 ட் வி வ ண்
தீர்மானித் 	விட்டார்.	ஆரிய	தர்மத்ைதக்	காப்பற்ற	அ தான்	சிறந்த	மார்க்கம்
என் 	 	நம்பறார்.	உம்மிடம்	ெசால்லச்	ெசான்னார்.	விசாரப்பட	ேவண்டாம்;
பய ம்	ேவண்டாம் .	அவரிடம்	வினயமாய்ச்	ெசால்லிவி .	ேட	ரங் 	என்
ஏற்பாட் ற் 	அவைர ம்	சம்மதிக்கச்	ெசால் .	

ரங் 	:	ஆகட் ம்.	இேதா	ேபாகிேறன்.	

காகப்	:	அங் 	எங்காவ 	அ 	ெகாண் ப்பான்.	அந்த	அசட் ச்	சிட்னீஸ்.
அவனிடம்	ெசால் .	உன்	ராஜ்	வி வாசத்ைத ம்,	திடமனைத ம்	உத்தம்
ணத்ைத ம்	ெமச்சிண் க்கிறார்.	உன்ைனக்	 	ேசாதிச் ப்	பார்த்தார்.	நீ	 ளி
ட	சத்தியத்திேல	இ ந் 	தவறாமல்,	 ளி	 ட	மனமயக்கேம	காட்டாதைதப்

பார்த் 	 ரிச் ப்	ேபானார்.	பட்டாபிேஷகத் க்கான	காரியத்ைதத்	 ரிதப்ப த்தப்
ெசான்னார்.	அப்ப ன் 	ெசால் டா.	

ரங் 	:	ஸ்வாமி!	இப்ப	 வான	தீர்மானமாயி த் ன் 	அர்த்தேமா?	

காகப்	:	ஆமா!	சிவாஜிக் த்தாண்டா	பட்டாபிேஷகம்.	

ரங் 	:	 ேதவர்	 தலில்	 யா 	என்றீர்.	பிற 	சம்மதம் 	ெசான்னீர்.
ம ப ம்	 யா ண் 	ெசால்லி	விட் ர்.	இப்ப 	ம ப ம்	சம்மதம்
ெசால்றா.	



காகப்	:	நா 	 ைற	கர்ணம்	அ த்ேதன் 	ெசால்றிேயா!

ரங் 	:	கர்ணம்	ேபாட்டதாகச்	ெசால்ேவனா	 	

காகப்	:	சீடனல்லவா	ெசால்லமாட்ேடா	ேட	ரங் !	நா 	கர்ணம்தான்	அ த்ேதன்.
அதிேலதப் 	என்னடா?	நமக் 	இ ப்ப 	நா 	ேவதம்டா,	நா .	ெதரி ேமா?
ேபா,	ேபா	ேபாய்ச்	ெசான்னைதச்	ெசய்யடா.	
(ேபாகிறான்)
-------------		
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இடம்	:	வீதி	
உ ப்பினர்கள்	:	ேகசவப்பட்டர்,	பாலச்சந்திரப்பட்டர்,	 யானவன்.

பால	:	ேகசவப்பட்டேர	உம் ைடய	பந் க்கெளல்லாம்	வந் 	விட்டாேளா?	

ேகசவ	:	ஆகா!	சகல ம்.	பால	ஏறக் ைறய	பத்தாயிரம்	 ம்பங்கள்	இ க் ம்
ேபால
இ க் 	சமாராதைனயில்.	

ேகசவ	:	பத்தாயிரத் 	 ேவாய்.

பால	:	சிவாஜி	தர்ம	தாதா	அவன்	நீ ழி	காலம்	வாழ	ேவண் ம்.	

ேகசவ	:	அந்த	தர்ம	தாதா	ெகடக்கட் ம்	ஒய்.	இப்ப ப்பட்ட	தர்ம	தாதாக்கைள
நமக் த்	த கிற	நம 	 ல	 மார்கைளப்	ேபாற் ம்	ஒய்.	இவ்வள 	 க
ேபாகத்ைத	நமக் த்	த ம்	சாஸ்திரம்	 ைலயாதப 	பார்த் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்.
அதிேல	நாம்	கண் ம்
க த் மாய்	இ க்க	ேவண் ம்.	

பால	:	காகப்பட்டர்	இங் 	பிரேவசித்த ம்	நம 	 லத் க்ேக	ேயாகம்
பிறந் விட்ட .	அட்டா	ேகசவப்பட்டேர.	இந்த	மராட் யா	 த்தத்திேல
ெஜயித்தேபா ,	எவ்வள 	ஆர்ப்பரிச்சா	ெதரி மா?	இப்ப	ெபாட் ப்	பாம்பாகி	விட்டா
.	நாம்	இப்ேபாத்தான்	தைல	நிமிர்ந் 	நடக்க	 யற .	நம 	ெகளரவம்
தாகப்பட்டரால்	நிைலத்த .	அவேர	நம 	 ல	ரட்சகர்.	
( யானவன்	வ தல்)
ேகசவ	:	வா	பாப்பா,	வா!	

	:	 ம்பி ேறன்	சாமி!	

ேகசவ	:	ஊர்	எவ்வள 	ெஜகேஜாதியாயி க் 	பார்த்திேயா?	

பால	:	எங் 	பார்த்தா ம்	ேவத	ஒலி	,	பிராமண	ேசைவ.	இப்ப ப்பட்ட	காட்சிையக்
காணக்	ெகா த் 	ைவத்ேதாேம..	



	:	மைழேய	கா ங்கேள.	

ேகசவ	:	நம் ைடய	நாட் ேல	வந்தி க்கிற	 ண்ணிய	 ஷாைளத்
தரிசிச்சிண் க்கா	வர்ண	பகவான்.	அவாள்	சந்ேதாஷமா	இ க்கச்ேச	,	கண்ணீர்
விடப்படா 	பா .	

:	சாமி	என்ன	கைத	ேவ மானா ம்	ெசால் ங்க.	மைழயில்லாத்தாேல
வயக்காெடல்லாம்	ெவ ச்சப்	ேபாச் .	மா 	கண்ெணல்லாம்	எ ம் ம்	ேதா மாப்
ேபாச் ங்க.	

பால	:	ஏன்	ஒய்	இவன்	இந்த	சா 	சன்னியாசி	 ட்டத்ைதச்	ேசர்ந்தவனா
இ ப்பாேனா?	

	:	ஏங்க,	அ ங்க	ெசால்றதிேல ம்	தப் 	ஒண் ம்	இல்லிங்கேள	இப்ப	பபா ங்க,
பத்தாயிரக்	கணக்கான	பிராமணா	ேபாஜனத் க் 	வந்தி க்காங்கேள,
இ ங்கள்ளாம்	பட்டாளத் க் 	ஆள்	எ த்தப்ப	எங்க	ேபானாங்கண் 	ேகக்கறா
பண்டாரத்ைதயா.	நியாயந்தா ங்கேள!	அப்ேபா	கா ங்கேள	இ ங்க	ெளல்லாம்.
சமாராதைனண் 	ெசான்ன	உடேன,	அேடங்கப்பா	 த்திேல	யி ந் 	ஈசல்	கிளம் ற
மாதிரி ம்,	பழத்ேதாட்டத்திேல	இ ந் 	ெவளவால்	கிளம் ற	மாதிரி ம்
வந் ட்டாங்கேள.	

பால	:	ேட	பிராமணாைளத்	 ஷிக்காேதடா	.	இதிகாசத்ைத,	சாஸ்திரத்ைதப்
பழிக்காேத	

	:	என்னேமா	ேபாங்க	வரவர	எங்க க் 	இந்தப்	 ராணம்	இதிகாசம்
இதிெலல்லாம்	சந்ேதகம்	வ த் க்	கிட் த்தான்	வ .	

பால	;	சந்ேதகம்	வ க்கிறதா.	அட,	சர்ேவஸ்வரா!	இந்தப்	பாபிக க் 	என்ன
தண்டைன	த வாேயா?	

ேகசவ	:	ஏண்டா	விதண்டாவாதி	!	விதண்டாவாதம்	ேபசிண் க்ேக	அஞ்ஞானி.	

	:	அேட!	நீங்கதான்	ெபரிய	ெமய்ஞானியா	இ ங்கேளன்.	நாழியானா ம்
ஆகட் ம்.	ஒ 	சந்ேதகம்.	இந்த	அண்டசராசரங்கைள	எல்லாம்	ஆயிரம்	தைல
பைடத்த
ஆதிேசஷன்	தாங் கிறதாதாேன	ெசால்றீங்க..	



ேகசவ	;	அதிேல	உனக்ெகன்னடா	சந்ேதகம்.	ஏண்டா	ஒ 	வஸ் 	நிக்க ம்னா,
அ க் 	ஒ 	ஆதாரம்	ேவ ேமா,	இல்ைலேயா?

	:	ஆமாம்	!

ேகசவ.	அ ேபால	இந்த	அண்டத்ைத	ஆயிரம்	தைல	பைடத்த	ஆதிேசஷன்
தாங் கிறதா	ெபரியவா	ெசால்றா	!	இதிெலன்னடா	தப் ?	

	:	அப்ப 	வாங்க	வழிக் .	இப்ப	நீங்க	ெசான்னீங்கேள,	இ 	நியாயமான	ேபச் .
ஏ ங்க,	அண்டத்ைத	ஆதிேசஷன்	தாங்கினேபா ,	ஆதிேசஷைன	எ
தாங் ச்சி?	அ க் ம்	ஒ 	ஆதாரம்	ேவ ம்ங்கேள?	

ேகசவ	:	ேபாடா	ேபா	விதண்டாவாதி!	

:	ேகாவிக்காம	ெசால் ங்க.	ெதரியாம	ேகக்கேறன்.	நான்	பட் க்காட்டான்.
நீங்கள்ளாம்	எல்லாம்	ப ச்ச	ெமய்ஞானிண் 	ேப றிங்கேள.	எங்க	சந்ேதகத்ைத
ேபாக்க மில்ேல.	அண்டத்ெத	ஆதிேசஷன்	தாங் றா ண் 	ெசால்றிங்க	ஒ
சமயம்.	அப் றம்	ெசால்றிங்க,	பார்வதி	சி 	விரல்ேல	ேமாதிரமா	இ க்கிறார்ன்
ெசால்றிங்க.	இன்ெனா 	சமயம்	என்ன	டாண்ணா	பார்க்கடலிேல	பள்ளி
ெகாண் க்கார் 	ெசால்றிங்க.	அ 	எப்ப ங்க	 ம்?	ஒேர	ஆதிேசஷன்
பார்வதி	விரல்	ெல	.	ேமாதரமா	இ க்கா 	பரந்தாம க் ப்	ப க்ைகயா
இ க்கா .	இந்த	அண்டத்ைத ம்	தாங்கறார்ணா	இ 	நம்பற	ேசதிங்களா?
என்னேமா	ேபாங்க.	ஒங்க க்ேக	ெதரியா ...	எனக் 	எங்ேக	ெசால்லப்	ேபாறீங்க?
--------------		
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இடம்	:	தர்பார்	
உ ப்பினர்கள்	-	சிவாஜி,	காகப்பட்டர்,	ேமாகன்,	தளபதி,	பட்டர்கள்.	

காகப்	:	சிவாஜி	அன் 	 த்திரனாகப்	பிறப்பிக்கப்பட்டாய்.	ஆனால்	ஆகம	விதிப்ப
இன் 	நீ	ைஷத்திரியனாக்கப்	பட்டாய்.	அரசா ம்	த தி	ெபற்றாய்,	அந்தணரின்
ஆசி	ெபற்றாய்.	

மராட் யப்	பிர கர்கேள!	சாஸ்திேராத்தமாக	ெசய்யப்பட்ட	யாகாதி	காரியங்களின்
விேசஷ	பலனால்	சத்திரபதி	சிவாஜி	 த்திரியராகிவிட்டார்.	ஆரிய	ஆசிர்வாதம்
ெபற்ற	அவர்.	ஆண்டவனின்	ஆதரைவப்	ெபற் 	விட்டார்.	இனி	அவேர	உங்க க்
மன்னன்.	

மன்னா!	மன்னன்	மக்களின்	தைலவன்	மகான்கள்	மன்ன க் த்	தைலவர்.
ஆண்டவன்	மகானின்	ேதாழன்.	இ ேவ	ேவதாசாரம்.	ேவதம்	உள்ளள ம்,	கார்
உள்ளள ம்,	கடல்	நீர்	உள்ளள ம்	மராட் ய	மண்டலம்	ெஜகேஜாதியாய்	விளங் ம்.
சிவாஜி	இனியாகி ம்	நீ	திரவியத்ைத	ேகாட்ைடக்	ெகாத்தளங்கள்	கட் வதற் ம்
அகழி	,	அரண்	அைமப்பதற் ம்,	ஆ தங்க க் ம்	வீணாக்காமல்	பகவத்
பக்திக் ம்,	பிராமண	ேசைவக் ம்	ெசலவி ,	உத்தமேன!	உன்	ராஜ்யம்	சனாதன
மியாக	விளங்கட் ம்.	சர்வ	மங்களம்	உண்டாகட் ம்.

(ஆசிர்வதிக்கிறார்.	சிவாஜி	வணங்க,	ேமாகன்	ஆேவசமாய்	ஒ வந் )	
ேமாக	;	மராட் யேம,	மண் யிடாேத	வீரேம	வீழ்ச்சி றாேத	மராட் ய	மாவீரர்கேள
மன்னன்	சிவாஜிைய	மாற்றான்	 ன்	மண் யிடச்	ெசய்த	ேகாைழகளானீர்.
ெகா ைம,	ெகா ைம	இ .	அறி லகத்திேல	அைனவ ம்	இைதக்	கண் த்ேத
ேப வர்.	 	நம 	சிவாஜி	மன்னனிடம்,	பி 	இந்த	ேவதம்	ஓதியிடம்.	

காகப்	:	யார்	இந்த	 ஷ்டன்?	ேபாக்கிரித்தனமாகப்	ேப கிறான்.	

ேமாக	:	ேபா ம்	நி த்தடா	உன்	ேமாச ப்	ேபச்ைச	.
(சிவாஜி	ேமாகன்	கன்னத்தில்	அ த்தல்)	
ேவந்ேத!	தாங்கள்	மண் யிட்ட	ேபா 	உண்டான	ேவதைனைய	விட	இ 	சற் க்
ைறவாகத்தான்	இ க்கிற .



காகப்	:	சிவாஜி	உன் ைடய	ஆட்சியிேல	இப்ப ப்பட்ட	அவலட்சணங்கள்	இ க்கேவ
டா ...	எவ்வள 	ேபாக்கிரித்தனமாகப்	ேப கிறான்.	

ேமாக	:	நா 	ஜாதி	அதில்	பிராமணர்	அடக்கி	ஆள ம்,	மற்றவர்கள்
அ ைமயாக ம்	பிறக்கின்றனர்	என்ற	ெகாள்ைகைய	எதிர்ப்பதால்
ேபாக்கிரித்தனம்?	ஆண்டவன்	அ ள்ெபற	அறெநறி	ேதைவேய	ஒழிய,	ஆரியரின்
காைலக்	க வி,	நீைரப்	ப வ 	வழியல்ல	என் 	எ த் க்	 வதா
ேபாக்கிரித்தனம்?	எ 	ேபாக்கிரித்தனம்?	

காகப்	:	ஏ 	,	இவன்	ேபாக்கிரி	மட் மில்ைல	;	விதண்டா	வாதக்காரனாக ம்,
இ க்கிறாேன!	ஏ,	பாபஸ்வ பேம	பிராமேணாத்தமர்கைள	நிந்தைன	ெசய்யாேத.
மீளா	நரகம்	ேபாவாய்.	

ேமாக	:	நரகம்	ேமல்.	அங் 	நயவஞ்சகர்	காலிேல	நாடாள்ேவார்	வீழ்வார்கள்	என்ற
கைத	இல்ைல.	மமைத	பி த்தவேன!	உன்	மனம்	களிப்ப 	எனக் த்	ெதரி ம்.
மராட் யரின்	மாவீரத்	தைலவைன	மண் யிடச்	ெசய் 	விட்ேடாேம	என்ற
ெச க் டன்	இ க்கிறாய்.	ஆனால்	…

காகப்	:	 ஷ்டேன	 ன்னம்	ஒ 	நாள்	மாபலி	என்ற	மன்னர்,	தன்	 	மீ 	பரமனின்
அ ைவக்க	இடமளித்தான்.	சிவாஜி	மன்னன்	 த்திமான்,	சனாதனி.	ஆகேவ,
பிராமண	பக்திேயா 	இ க்கிறார்.	பண்ைடப்	ெப ைமைய	நிைலநாட் கிறார்.	

சிவா	:	ேமாகன்	இந்த	சைபயிேல	இனித்	 க் த்தனத் க் 	இடமளிக்கப்
ேபாவதில்ைல	.	

ேமாக	:	அ 	ெதரிகிற 	மகராஜ்!	இனி	இங் 	வீர க் 	ேவைல	இல்ைல	என்ப
நன்றாகத்	ெதரிகிற .	

காகப்	:	அேட,	விஞ்ஞானி	ேகள்!	ேவத,	 ராண,	சாஸ்திர,	இதிகாசங்க க்
ேமன்ைம ம்,	மகிைம ம்	அைவகளிேல	நம்பிக்ைக ம்	மக்கள்	உள்ளத்திேல
இ க் ம்	மட் ம்,	உன்	ேபான்ற	வீரர்கள்	 வினா ம்,	ெகாக்கரித்தா ம்,	எம்ைம
அைசக்க	 யா .	வாைள	வீ வதாேலேய	ெவற்றி	கிைடத் வி ம்	என்
எண்ணாேத	வல்லவ க் ப்	 ல் ம்	ஆ தம்.	

ேமாக	:	காகப்பட்டேர	மண் யி ம்	மன்னர்கள்	மட் ேம	மாநிலத்தில்	உள்ளனர்
என் 	எண்ணாதீர்.	மக்கள்	மனமயக்கம்	ெவ 	விைரவிேல	ெதளியப்	ேபாகிற .
அப்ேபா 	உங்கள்	அட்டகாசம்	அ ேயா 	ஒழி ம்.	மாவீரர்கேள!	மன்னன்



சிவாஜியின்	சைபயிேல	வரம் 	மீறி	ேபசிேனன்	என் 	என்ைனத்	தண் க்கட் ம்.
ஒ 	வார்த்ைத	உங்க க் .	ஆரிய க் 	அ ப்பணியாதீர்.	அரசியலில்
அவர்க க் 	ஆதிக்கம்	அளிக்காதீர்.	அற ம்	தைழக்கா .	அர ம்	நிைலக்கா .
அவர்கள்	எதற் ம்	அஞ்சாதவர்கள்.	ஆ .	பத் ,	இ ப 	தைல டன்	ஆைம
வராக	 க ைடயான்,	அண்ணன்	தம்பி	மக ைடயான்,	அந்தப் ரத்திேல	அ பதி
னாயிரம்	ேப ைடயான்	என் 	 றி,	கட ைளேய	நிந்திக் ம்	கயவர்கள்	அவர்கள்.
அவர்க ைடய	கபட
ேவடத்ைத	நம்பி	ேமாசம்	ேபாகாதீர்.	

சிவா	:	ேமாகனா!	ேதாழைமயின்	எல்ைலைய ம்	தாண் 	விட்டாய்.	நில்	

1	தள	:	இ வைர	மன்னர்	 ன்	இப்ப 	எதிர்த் ப்	ேபசியவர்	யா மில்ைல	.

2.	தள	:	மகராஜ்	சினங்ெகாண் 	சீரழிவாகப்	ேபசிய	இச்	சி மதியாளைனச்
சிைறயிேல	அைட ங்கள்.	காக	:	 ஷ்டன்	 ராத்மா	ேவத	நிந்தகன்	நாஸ்திகன்.
(ேமாகன்	வாைள	உ வ)	

சிவா	:	ேமாகன்	வாைளக்	கீேழ	ேபா .
(வாைள	ேபாட)

ேமாக	:	மகராஜ்!

சிவா	:	அரச	சைபைய	அவமதித்த	உன்ைன	நம 	ெமய்ப்	பா காவலர்
ேவைலயின் ம்	நீக்கிவிட்ேடாம்.	

ேமாக	:	மகராஜ்	எனக்கா	இந்தத்	தண்டைன?	

சிவா	:	தண்டைனயின்	 	விவர ம்	 றியாகவில்ைல.	நாைள
ரிேயாதயத் க் ள்	நீ	தைலநகைரவிட் ப்	ேபாய்	விடேவண் ம்?	

ேமாக	:	ேதசப்பிரஷ்டமா?	

சிவா	:	அரச	ச கத்திற் 	நீ	த தியற்றவன்!	ேபா.	வீரர்கள்	ெந ங்க	வீரர்கேள
விலகி	நில் ங்கள்.	அவன்	ேபாவான்!	சர்தார்	!
(ேபாகிறான்)
----------------		
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இடம்	:	வீதி
உ ப்பினர்கள்	:	சா ,	ரங் .

(சா 	பா க்ெகாண் 	வர,	ரங் 	எதிேர	வந் )	
ரங் 	:	இ 	யா ைடய	பாடல்?	

சா 	:	ஐய ைடய	பாடல்?	

ரங் 	:	அ 	யா டா	அவன்	ஐய ம்	ெமய்ய ம்?	

சா 	:	ேகாபமாகப்	ேப ம்	தங்கைள ம்,	சாமான்யனான	என்ைன ம்	எவன்
பைடத்தாேனா	அவேன	சர்வ	ேலாகங்களி ம்	நடக் ம்	காரியத் க் க்	கர்த்தா.
அவன்	அ ளால்	இந்தக்	கீதம்	பா ேனன்.	ஆகேவதான்	தாங்கள்	யா ைடய	பாடல்
என் 	ேகட்ட டன்	ஐய ைடய	பாடல்	என் 	ெசான்ேனன்.	

ரங் 	:	ஏண்டா	நீ	ெபரிய	வாயா யா	இ ப்ப	ேபால	இ க்ேக.	சமஸ்கி தம்
ெதரி ேமா,	ேநாக் 	?	

சா 	:	ெதரியா .	

ரங் 	:	காயத்திரி	ெதரி ேமா?	சா 	:	ெதரியாதய்ய.

ரங் 	:	ேட	ஐயா	பட்டம்	ேபாடாேத.	இனி	என்ைன	ஸ்வாமி	என் 	அைழக்க ம்.	

சா 	:	ஐயன்	கட்டைளேயா?	

ரங் 	:	இந்த	ஐயன்	கட்டைள.	ஏன்	ேகக்கப்படாேதா?	இந்த	ஐயனின்	
பிறப்பித்த	கட்டைளையக்	ேகட் 	இந்த	மண்டலாதிபதி	அதன்ப 	நடந்தான்
ெதரி ேமா	ேநாக் .	நான்	யார்	ெதரி ேமா?	சாட்சாத்	காகப்பட்ட ைடய
சீடனாக் ம்.	

சா 	:	ஐயா!	சாதிப்	பித்தம்	உள்ளவரிடம்	இைதப்	ேபாய்க்	 ம்.	



ரங் 	:	நீ	மகா	ேமதாவிேயா?	சாதி	ஆச்சாரத்ைத	ஒழிக்கப்	ேபாறிேயா?	அட,
மண் 	மன்னாதி	மன்னர்கள்	ெளல்லாம்	இந்த	ம 	சஞ்சியிடம்	பயபக்தி டன்
இ க்கா.	ேநாக் 	ஏண்டா	இந்த	மண்ட	ெகர்வம்?	

சா 	:	மன்னாதி	மன்னர்கெளல்லாம்	தன 	மண்டலங்கைள ம்	மற்ற
மண்டலங்கைள ம்	காப்பாற்றிக்	ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்ற	ஆைசக் ம்,
அச்சத் க் ம்	அ ைமப்பட	ேவண் யி க்கிற .	எனக் 	அவ்விதமில்ைல.	இந்தப்
ேலாகம்	 வ ம்	என்	ராஜ்யம்.	எனக் 	யா ம்	அ ைமயில்ைல.	நான்

யா க் ம்	அ ைமயில்ைல.	

ரங் 	:	ஓேஹாேஹா	அந்தப்	பயல்	ஒ வன்	இ 	ேபாலத்தான்	ெகாக்கரிச்சான்.	
என்ன	நடந்த 	ெதரி ேமா?	ேதசப்பிரஷ்டம்.	

சா 	:	யாேரா	தங்கைள	ஏமாற்றியி க்கிறார்கள்.	

ரங் 	:	இந்த	ெரண் 	கண்ணாேல ம்	பார்த்த .	

சா 	:	உண்ைம	அ தான்.	சந்திரேமாகைன	அறி ப்பைட	திரட் 	வ ம்ப 	மன்னர்
அ ப்பியி க்கிறார்.	சமரசத்தின்	 வனாக	அவன்	விளங்க
அ ப்பியி க்கிறார்.	

ரங் 	:	பித்தன்!	ஏேதா	உளறிண் க்கான்.
(ேபாகிறான்)
--------------		
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இடம்	:	மன்றம்
உ ப்பினர்கள்	:	சிவாஜி,	ேமாகன்,	இந் ,	சாந்தாஜி.	

இந் 	:	அப்பா	வாள்	ஏந்தக்	 டா .	வாள்	ஏந்தக்	 டா 	என் 	 வினார்.
தண்டைன ம்	அ ேபாலேவ	ஆகிவிட்ட .	

ேமாக	:	இந் 	அவர்	உன்	க்ேஷமத்ைதக்	க தி	அவ்வா 	 றி	வந்தார்.	நீ ம்	ஒ
நாள்	வாள்	-	ேகவலம்.	ஒ 	இ ம் த் ண் 	என் 	 றினாய்.	நிைலைம ம்
அப்ப த்தான்	ஆகிவிட்ட .	நான்	மராட் யத்தின்	மானத்ைத	மீட்கப்	ேபார்	 ரிய
வாள்	ஏந்தி	நின்ேறன்.	மன்னன்	ஆரிய	 க் 	அ 	பணிந் விட்டார்.	இனி	யார்
வாேளந்தி	என்ன	பயன்?	மராட் ய	வீர க் 	வாள்	இ ப்ப 	 கழ்	த ம்.	ஆரிய
ஏவலராக	மராட் யர்	ஆன	பிற 	வாள்	எதற் ?	
(இந் 	ேபாக,	மன்னர்	வ தல்	ேமாகன்	தாள்	பணிந் )	
மகராஜ்	மகராஜ்!	தாங்களா?

(மண் யிட்ட	ேமாகைனத்	 க்கி)	
சிவா	:	மங்காத	மராட் யேம	எ ந்தி 	உன்ைன	நான்	இழக்க	ேவண் ய	அள க்
என்	நிைல	ஆகிவிட்ட .	ேதாழா!	உன்ைன	நான்	தண் த்ேதன்.	என் தாேன
க திக்	ெகாண்டாய்?	தண்டைனயல்லடா	தம்பி	அ .	சாந்தாஜி	யின்	மகைள	நீ
அைடய,	உனக் 	வி தைல	தந்ேதன்.	என்	ெபா ட் 	அல்லவா	இந் ைவ	நீ
இழக்க	இ ந்தாய்.	

ேமாக:	மகராஜ்	என்ன	இ 	என்	தண்டைன	ரத்தாகிவிட்டதா?	இனி	நான்	வாள்
ஏந்தலாமா?	

சிவா	:	இனி	நீ	வாள்	ஏந்திப்	பலன்	என்ன?	ேமாகனா!	பழைமயின்	தாள்	ஏந்திய
மன்னனிடம்	இனி	வாள்	ஏந் ேவார்	இ ந் 	பலன்	இல்ைல.	ஆம்	இவ்வள 	வய
வைர	ேபாரிட் ப்	ேபாரிட் 	சி ஷ் த்த	ராஜ்யத்ைத	நான்	ஆசி	ெபறாமல்	ஆள

யாத	அள க் 	மக்களிடம்	மனமயக்கம்	இ க்கிற .	ேமாகன்,	நாம்
மன்னர்கைள	எதிர்க்கலாம்;	எதிரிகைள	அடக்கலாம்;	ஆனால்	நம்	மக்கைளேய
என்	மீ 	ஏவி	விட	 ம்	அவர்களால்,	இன்ைறய	நிைலயிேல.	ஆகேவதான்	நான்
பணிந்ேதன்.	



ேமாக:	ஆகா,	மகராஜ்	நான்	எதிர்ப்பார்த்தப ேய	இ க்கிற .	

சிவா	:	ேமாகன்	நான்	ஏற்ப த்திய	ராஜ்யம்	நிைலக் ம்	என் 	நான்
நிைனக்கவில்ைல.	சந்தர்!	மராட் ய	மண்டலத்திேல	ஏரி,	 ளம்,	 ட்ைட	,	ஆ ,
ம 	எல்லாம்	வறண் விட்டன.	வயல்கள்	ெவ த் 	கிடக்கின்றன.	ேபார்
ெசயலினால்	மக்கள்	ஏைழகளாயினர்.	இந்த	நிைலயிேல	-	வ ைம	தாண்டவமா ம்
இந்த	ேநரத்திேல	பதிேனாராயிரம்	பிராமணர்	 ம்பங்	க க் 	நான் 	மாதங்கள்
சமாராதைன,	தங்கள்	உயிைர	எனக்காக	அர க்காக	அளித்த	மராட் ய	வீர க் 	,
என்னால்	வி ந்திட	 யவில்ைல.	என்	ெசலவில்	வீணர்கள்	உண் .	ெகா த்தனர்.
லாபாரம்,	அதனால்	ேவ 	ெசல .	சந்திரேமாகன்!	என்	அர 	ஆரம்பமா ம்

ேபாேத	ெபாக்கிஷம்	 ன்யமாகிவிட்ட .	ஒ 	ேகா ேய	நாற்பத் 	எட் 	லட்சமடா
நான்	ெகாட் 	அ ேதன்.	நம்	தரணி	இப்	பாரத்ைதத்	தாங்கா .	ஆகேவ	வீரேன!
அஞ்சா	ெநஞ் 	பைடத்த	நீ.	மக்களிடம்	பரவி	இ க் ம்	மயக்கத்ைதப்	ேபாக் ,
வாளால்	அர கைள	அைமத் 	விடலாம்.	ஆனால்	அ 	நிைலக்க	அறி 	ேதைவ.
அந்த	ஆ தத்ைத	வீ 	.	நா 	 வ ம்	வீ 	.	பட் த்	ெதாட் கள்	ெளல்லாம்	வீ ,
மக்கைள	வீரர்களாக் ம்.	சந்திரேமாகனா	சகலைர ம்	சந்திரேமாகன்களாக்
ேபாய்	வா!	ெஜயம்	ெப வாய்.

(சிவாஜி	ேபாக,	சாந்தாஜி,	இந் 	வ தல்.	சாந்தாஜி	ேமாகனிடம்	மாைலையத்
த தல்	இந் ம்	ேமாக ம்	மாைல	மாற்றிக்	ெகாண் 	பாட் )
--------------------------	
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